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VáÏení a milí ãtenáﬁi Vinoﬁského zpravodaje,
toto úvodní slovo je psáno v dobû, která mnoho radosti nenabízí. 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 poselství, 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 drtivé vût‰inû kladné, díky za nû! Stále platí, Ïe ná‰ ãasopis je takov˘, 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. Nejen, Ïe se jedná o na‰eho vinoﬁského souseda, ale také o odborníka 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˘znamn˘ objev by se v tomto pﬁípadû mûlo jednat, nás Jaroslav seznámí 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 podobu v˘sledného ﬁe‰ení, která bude pro budoucí fungování Vinoﬁe pﬁijatelná nebo dokonce pﬁínosná. Jak dopadlo nûkolikaleté 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 ãlánkÛ a dal‰ích materiálÛ, s jejichÏ pomocí bude mûstská ãást pﬁipravovat svÛj strategick˘ plán. Autorky Johana Bene‰ová a Jana 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 mají ambici pﬁimût ãtenáﬁe, aby „pﬁidali ruku k dílu.“ My v‰ichni
tedy mÛÏeme pomoci v obnovû vinoﬁsk˘ch studánek a pramenÛ, pﬁidat se k vystavování v˘tvarn˘ch dûl na veﬁejn˘ch místech nebo se tﬁeba finanãnû podílet na opravû vzácn˘ch varhan z kostela Pov˘‰ení sv. KﬁíÏe.
A to zdaleka není v‰e. Pﬁejeme vám jako vÏdy zajímavé a inspirativní ãtení a tû‰íme se na va‰e reakce a pﬁíspûvky na adrese robert.rytina@praha-vinor.cz
Redakce
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Slovo starosty ■

Senátorské okénko ■

VáÏení spoluobãané,
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 rybnících. Pro mûstskou ãást je ale taková zima pﬁedev‰ím zatûÏkávací zkou‰kou. Odhrnout a zamést sníh z ulic a posypat
vinoﬁské chodníky znamenalo najezdit po

kaÏdém spadu snûhu více neÏ sto kilometrÛ 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 motorov˘ch ko‰Èat. Stroje se nûkolikrát zastavily 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 nebo 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

Senátorské okénko
V loÀském roce jsem poÏádal profesora 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 zaujme, nechtûli v rámci klauzurních prací
zpracovat nûjaké nápady, jak udûlat na‰i
mûstskou ãást hezãím a pﬁívûtivûj‰ím místem pro Ïivot. Pan profesor velkoryse odvûtil, 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 hlavy, ozval se telefonát: „Vybrali si vás. Za
dva dny pﬁijedeme.“
Na‰tûstí to bylo na konci léta, v období mezi dvûma lockdowny. Pﬁijelo asi tﬁicet 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 ObÛrkami 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 kostelem a b˘val˘m hospodáﬁsk˘m dvorem
námûstí pﬁipomíná snad jen sochou Svatého 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 urãené pro setkávání obãanÛ, poﬁádání trhÛ,
ãi rÛzn˘ch slavnostních nebo sváteãních
akcí – tedy v‰eho toho, co je teì kvÛli ‰patné pandemické situaci zapovûzené – nám
prostû chybí. Studenti si pro‰li zbytek

Originální návrh letního kina s plátnem na hladinû jednoho z vinoﬁsk˘ch rybníkÛ
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 prezentovali pﬁes dálkové pﬁipojení svoje nápady, co by se ve Vinoﬁi mohlo zmûnit

a zlep‰it. Projekty nov˘ch veﬁejn˘ch prostorÛ, stezek a parkÛ, nové uchopení vinoﬁského 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 zaslouÏila!
David Smoljak, senátor za Prahu 9
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Stabilizace biokoridoru L4/252 „V Îabokﬁiku“
KONCEM ÚNORA BYLA ZAHÁJENA OBNOVA BIOKORIDORU V SEVEROV¯CHODNÍ âÁSTI Mâ VINO¤E – V LOKALITù NAZ¯VANÉ „V ÎABOK¤IKU“. JEDNÁ SE O ÚZEMÍ PODÉL CTùNICKÉHO POTOKA, KTER¯M PROCHÁZÍ ÎLUTÁ TURISTICKÁ ZNAâKA S NAUâNOU STEZKOU VINO¤ – ZÁMEK CTùNICE.
stromy. Naprostá vût‰ina stromÛ (jedná se
zejména o cenné duby) zÛstane zachována. Dal‰ích 10 dubÛ bude v dané lokalitû
vysázeno jako náhradní v˘sadba stanovená pravomocn˘m rozhodnutím o povolení 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 dojde k podpoﬁe Ïádoucích druhÛ bylin a trav,
a naopak k potlaãení tûch neÏádoucích. Vyﬁezan˘ materiál bude na místû rozdrcen
a silnûj‰í kmínky ãi vûtve budou ponechány jako tzv. loggery – broukovi‰tû.

Tento biokoridor (souãást územního
systému ekologické stability) nyní svou
funkci neplní. Jeho stabilita je znehodnocena sukcesí náletov˘ch dﬁevin, pleveln˘mi a invazivními druhy rostlin a v neposlední ﬁadû téÏ ãinností ãlovûka. Díky
hustému zapojenému porostu je území
ménû bezpeãné, nepﬁehledné, kumuluje se
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zde komunální a biologick˘ odpad z pﬁilehl˘ch zahrad.
Zámûrem projektu, kter˘ financuje magistrát hlavního mûsta v rámci dotaãního
titulu, je likvidace náletov˘ch dﬁevin tak,
aby zÛstal jednak pás zapojeného porostu (útoãi‰tû pro ptáky), tak i prosvûtlená
místa luãního charakteru se solitérními

Informace úﬁadu ■
JiÏ podle místního názvu „V Îabokﬁiku“ je patrné, Ïe tato lokalita byla kdysi
územím bohat˘m na v˘skyt obojÏivelníkÛ. Cílem projektu je proto tyto Ïivoãichy
do lokality vrátit. Bﬁehy Ctûnického potoka budou místy obnaÏeny a prosvûtleny.
Budou zde vybudována líhni‰tû pro uÏovky v podobû dﬁevûn˘ch ohrad s pletivem
o velikosti cca 4 m2 naplnûné kompostem,
men‰ími kameny a vûtvemi. Z místního

Informace zastupitelstva ■

materiálu budou vybudovány oslunûné
zídky ãi kamenné hromady pro je‰tûrky.
U vyústûní nauãné stezky do ulice Rosické bude o‰etﬁeno 15 vzrostl˘ch topolÛ
kanadsk˘ch, které jsou v souãasné dobû ve
‰patném zdravotním stavu a nejsou provoznû bezpeãné. O‰etﬁení nebezpeãn˘ch
dﬁevin nebylo souãástí projektu na obnovu biokoridoru, proto se Mâ Praha-Vinoﬁ
rozhodla odborné práce zajistit a financo-

vat sama ze svého rozpoãtu. Odborné práce provedou zku‰ení arboristé.
V˘‰e uveden˘mi pracemi a zásahy dojde nejen k obnovû ekologick˘ch funkcí
daného území ve smyslu zákona o ochranû pﬁírody a krajiny, ale i ke zv˘‰ení bezpeãnosti a atraktivnosti dané lokality a ke
zlep‰ení prÛchodnosti nauãné stezky.
Ing. Jana Vaculová,
správce mûstské zelenû

Velkoobjemové kontejnery na BIOodpad
duben – kvûten 2021
U Bakaláﬁe
Bohdaneãská - zahrádkáﬁská kolonie
V Îabokﬁiku
Mikulovická

nedûle
nedûle
nedûle
nedûle

25.
09.
16.
23.

04.
05.
05.
05.

2021
2021
2021
2021

13 - 16 h
13 – 16 h
13 – 16 h
13 - 16 h

O jednom nev‰edním hlasování:
smlouva o v˘stavbû na zámeckém dvoﬁe
Leto‰ní lednové veﬁejné zasedání zastupitelstva bylo rozhodnû jedno z nejzvlá‰tnûj‰ích ve vinoﬁské historii. PÛvodnû jsem
chtûl napsat, Ïe se jednalo o to úplnû nejzvlá‰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 âertem. Ti se vzápûtí pohádali, protoÏe Mikulá‰ 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 vracení sklidil i s pohotov˘m starostou aplaus
v‰ech pﬁítomn˘ch. TakÏe – lednové zastupitelstvo moÏná nebylo to úplnû nejzvlá‰tnûj‰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 patﬁiãn˘mi rozestupy ve velkém sále Centra Maripoli a hledûli pﬁed sebe na prázdné Ïidle, 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 téma. Po nûkolikaletém vyjednávání do‰lo

koneãnû ke shodû mezi pﬁedstaviteli spoleãnosti, 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
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■ Informace zastupitelstva
mezi developerem a mûstskou ãástí a starosta mûl b˘t povûﬁen jejím podpisem.
Vzhledem k tomu, Ïe podobná smlouva s jinou spoleãností byla zastupitelstvem
z let 2014-2018 za dramatick˘ch okolností
schválena jen s obtíÏemi a dÛsledkem sporÛ o v˘hodnost dosaÏené dohody bylo mimo jiné i první vinoﬁské referendum, oãekávalo 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 plánování Jana Zacharová pﬁipomnûli v klidné atmosféﬁe historii vyjednávání a pﬁedstavili souãasnou podobu projektu. Co bylo
tﬁeba, doplnili ãi vysvûtlili pﬁítomní pﬁedstavitelé developerské spoleãnosti Neocity.
Na promítan˘ch vizualizacích bylo k vidûní
architektonicky zajímavé ﬁe‰ení, které poãítá s rozsáhl˘mi zelen˘mi plochami, a dokonce i voln˘m prostranstvím, které mÛÏe
do budoucna slouÏit jako víceúãelové námûstí. Drtivá vût‰ina automobilÛ zdej‰ích
obyvatel bude parkovat v podzemních garáÏích. Mezi kompenzacemi pro mûstskou
ãást se objevil závazek investora opravit
a pﬁedat Vinoﬁi historicky cennou budovu
Kovárny, pﬁedat velkou zelenou plochu sahající 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 pochválil i pﬁedchozí starosta Franti‰ek ·varc,
a dokonce i pﬁedstavitel opozice Jan Obruãa, kter˘ v˘slednou smlouvu velmi vûcnû
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a racionálnû zhodnotil a následnû ji oznaãil za podaﬁenou a vyváÏenou.
V˘sledkem pak bylo nevídané hlasování. Pro podpis smlouvy se hlasováním vyslovili v‰ichni pﬁítomní zastupitelé, kteﬁí si
pak i spontánnû zatleskali...
Zkrátka a dobﬁe, nûco takového se v dûjinách vinoﬁsk˘ch zastupitelstev opravdu
pﬁihodilo poprvé. A aby byl happy end úpln˘, nutno konstatovat, Ïe moÏná i na
dlouho naposledy, protoÏe Ïádn˘ dal‰í velk˘ developersk˘ projekt se ve Vinoﬁi momentálnû nechystá.
Nedûlám si iluze, Ïe dal‰í zastupitelstva
nebudou v budoucnu ãelit podobn˘m vel-

k˘m v˘zvám, vyjednáváním a obtíÏné práci na dohodách a kompromisech v‰eho
druhu. UÏ budou mít ale pﬁed sebou pﬁíklad z lednového zasedání z roku 2021,
kter˘ bude svûdãit o tom, Ïe cesta k zodpovûdn˘m ﬁe‰ením existuje a vÏdy stojí za
to o ni usilovat. TakÏe, kdo ví – tﬁeba budou jednou zasedání, na nichÏ celé zastupitelstvo 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

Informace zastupitelstva ■

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 – naproti Rychtû, neboÈ mnoÏství rÛzn˘ch zastávek stejného názvu na velké plo‰e bylo (a je) matoucí. Ze stávající zastávky na Klenovské vzniknou 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
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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 Chvojenecké 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.

Pﬁechod pro chodce. Bohdaneãská u ul. Chvojenecká

Pﬁechod pro chodce. Bohdaneãská u ul. Brozánská
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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 vyhrazená parkovací stání na stranû u úﬁadu, auta parkující naproti parkují v rozporu s platn˘mi normami a vyhlá‰kami. Abychom se pokusili 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.

Parkování a zastávka BUS pﬁed ÚMâ v ul. Bohdaneãská
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 doãkáme jejich opravy. V‰e je vûcí dal‰ích jednání a finanãních moÏností správce komunikace.
Ing. Lenka Hlu‰í Ph.D.

Strategie v dobû pandemie
¤ízení mûstské ãásti má dva rozmûry,
krátkodob˘ a dlouhodob˘, nûkdy naz˘van˘
jako strategick˘. Ten první je o dne‰ním vyváÏení 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 zdravotní stﬁedisko? A jak je pﬁípadnû roz‰íﬁit? Kde
je skuteãné centrum Vinoﬁe?
A jsou to nûkdy i neãekané otázky, tﬁeba kde umístit nov˘ hﬁbitov, kdyÏ ten souãasn˘ je prakticky zaplnûn, nebo kde stavût dobíjecí stanice pro elektromobily?
Existence strategického plánu má bezprostﬁední dopad na efektivitu vynakláda-

n˘ch obecních prostﬁedkÛ. Pokud Mâ ví,
Ïe bude za rok posouvat zastávku MHD,
nebude nyní investovat do nového pﬁístﬁe‰ku. Bude-li se nûkde kopat chodník,
lze jiÏ poloÏit chrániãky pro kabely, které
tam budeme potﬁebovat za nûkolik let.
Diskuze o strategickém plánu standardnû probíhá formu setkání s obãany, diskuzí
a sbûrem podnûtÛ. BohuÏel souãasná covidová 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 dokument rozvoje Vinoﬁe, pokr˘vající klíãové
oblasti na‰í Mâ. Ten bude po ‰iroké diskuzi
pﬁedloÏen ZMâ ke schválení.

V tomto ãísle Vinoﬁského zpravodaje se
otevírá první téma – pû‰í komunikace, dal‰í témata t˘kající se dopravy i jin˘ch oblastí Ïivota ve Vinoﬁi vyjdou v pﬁí‰tích ãíslech. Chtûl bych podûkovat v˘borÛm ZMâ,
které se na pﬁípravû podílely a zároveÀ
bych rád vyzval obãany, aby se do diskuze zapojili. Je zde velká ‰ance pro kaÏdého 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‰enosti i pﬁipomínky k jednotliv˘m tématÛm
pﬁedem dûkuji.
Michal Biskup
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pﬁes ulici Bohdaneãskou u ulice Brozánské (pﬁedpoklad realizace 2021)

pﬁes ulici Bohdaneãskou u ulice Chvojenecké (pﬁedpoklad realizace 2021)

pﬁes ulici Bohdaneãskou u ulice DraÏkovské (plánováno s ohledem na budoucí v˘stavbu projektu obytn˘ch domÛ Via sancta)

pﬁes ulici Bohdaneãskou v blízkosti ulice Bukovinské (pﬁesné umístûní pﬁechodu není urãeno; souvisí s celkov˘m dopravním ﬁe‰ením pﬁed budovou místního úﬁadu, pﬁipravuje se malé
posunutí zastávky MHD a vyznaãení parkovacích míst)

2

3

8

9

podél Mladoboleslavské od ulice Selmické aÏ po okraj Vinoﬁe smûrem na Podolanku (pﬁedpoklad realizace 2021)

podél Bohdaneãské ulice do Ctûnic (schválená projektová dokumentace, pﬁedpoklad realizace 2022–23)

6

7

semafor na kﬁiÏovatce ulic Mladoboleslavská – Îivanická – Bohdaneãská

21 parcela ã. 69 na konci ulice V Podskalí u hráze rybníka Malá ObÛrka o v˘mûﬁe 500m2 je ve správû Mâ Vinoﬁ; pozemek je oplocen˘ a v souãasnosti veﬁejnosti nepﬁístupn˘, Mâ Vinoﬁ
chystá jeho zasíÈování a hledá jeho vhodné vyuÏití pro veﬁejnost

20 zprÛchodnûní farní zahrady mezi zdravotním stﬁediskem a parkovi‰tûm u fary

19 cyklostezka, pû‰í stezka do Kbel, snaÏíme se o definitivní podobu této hojnû vyuÏívané trasy

18 obnovení staré cesty a aleje pﬁes pole od ulice Îivanická a její napojení na pû‰inu ve Vinoﬁském parku za „Kamenn˘m stolem“ (navazuje na cestu k mlékárnû)

17 nov˘ mostek pﬁes Vinoﬁsk˘ potok; navazuje na bod 16 pro zprÛchodnûní trasy z Vinoﬁe do Jen‰tejna

16 úprava cestiãky lesem podél potoka mezi rybníkem Velká ObÛrka a Cukrovarsk˘m rybníkem, pﬁípadnû aÏ k Jen‰tejnu

15 moÏnost projít okolo rybníka – jednat s rybáﬁi o moÏnosti cesty pﬁes jejich pozemek, nebo zprÛchodnûní cestiãky lesem mezi stávajícím ocelov˘m schodi‰tûm na hrázi a ulicí V ObÛrkách

4

Ostatní akce

14 nov˘ chodník na parkovi‰ti pﬁed farou mezi ulicemi Velínskou a Urbanickou

13 nov˘ chodník a pﬁechod k zastávce MHD Rousínovská v ulici Bohdaneãské, napojení chodníku na novû plánovan˘ chodník do Ctûnic a stavební úprava chodníku podél fotbalového hﬁi‰tû

12 prodlouÏení chodníku v ulici Mikulovické aÏ po ulici Opoãínskou

11 v ulici Rosické vybudování chodníku do Pﬁezletic, provûﬁují se rÛzné varianty – zjednosmûrnûní ulice, odkup pozemkÛ, místem se nyní zab˘vá bezpeãnostní inspekce

podél Mladoboleslavské od zastávky Vinoﬁsk˘ zámek aÏ po v˘jezd z Vinoﬁe smûrem na Kbely (pﬁedpoklad realizace 2021–22)

5

Chodníky

10 v ulici Telãické (v souvislosti s plánovanou modernizací parkovi‰tû Normy, vãetnû zmûny v˘jezdu z parkovi‰tû, úpravy okolních chodníkÛ a pû‰ích cestiãek)

pﬁes ulici Mladoboleslavskou mezi ulicemi Ra‰ovská a Ke Ml˘nku (pﬁedpoklad realizace 2021)

âervenû vyznaãené body – budoucí plány a vize

1

Pﬁechody pro chodce

Zelenû vyznaãené body – ve fázi projektové dokumentace nebo pﬁípravy realizace

Legenda k obrázku:

Informace zastupitelstva ■
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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 nedostatky 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 Ïivotního prostoru a jeho vstﬁícnost k chodcÛm, jaká je bezpeãnost pro pû‰í, kde
jsou zásadní pﬁekáÏky, a co s nimi mÛÏeme udûlat. Co v oblasti bezpeãnosti chodcÛ aktuálnû chystá Mûstská
ãást, napoví také pﬁipojená mapa.
Mladoboleslavská – vinoﬁská hlavní
tﬁída
Do chodníkÛ, pû‰ích komunikací a pﬁechodÛ investuje mûstská ãást dlouhodobû. 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 vybudování dal‰ího úseku chodníku od ulice Selmické smûrem na Podolanku, v rámci toho
bude vylep‰en i prostor zastávky „Vinoﬁ“
(viz mapa ã. 6). Bezpeãné propojení stávajícího chodníku od zastávky „Vinoﬁsk˘
zámek“ na stezku pﬁes golf do Kbel pﬁinese chystan˘ úsek na zaãátku Vinoﬁe (ã. 5).
Pﬁechod pro chodce v úseku mezi ulicemi
Ra‰ovská a Ke Ml˘nku (ã. 1) je jiÏ schválen˘ k realizaci.
Vy‰‰í bezpeãí díky novému semaforu
Semafor je ve Vinoﬁi zatím jen jeden, na
pﬁechodu u Normy, funguje jako „svûtelná závora“. Nûjakou dobu „zlobil“, ale nyní jiÏ spíná vãas, neomezuje pﬁijíÏdûjící vozidla, a chodce pustí hned na první
ãervenou vozidlÛm. Druh˘ vinoﬁsk˘ semafor je plánován na kﬁíÏení ulic Mladoboleslavská / Îivanická / Bohdaneãská (ã. 4).
Zde developer projektu Zámeck˘ dvÛr pﬁipravuje v rámci smlouvy o spolupráci
s Mâ projekt svûtelné signalizace kﬁiÏovatky 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 frekventovanou trasu, hojnû vyuÏívanou téÏ dûtmi
pﬁi cestû do ‰koly. Aktuálnû se je‰tû hledá
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vhodné komplexní ﬁe‰ení prostoru kolem
budovy úﬁadu Mâ, zahrnující úpravu kﬁiÏovatky, parkovacích ploch, posun autobusové zastávky a moÏné vybudování
dal‰ího pﬁechodu pro chodce (ã. 9). V pﬁípravû je také realizace chodníku smûrem
od zahrádkáﬁské kolonie ke Ctûnickému
zámku (ã. 7). Potﬁebná projektová dokumentace jiÏ byla schválena, realizaci zatím
oddaluje vysoká finanãní nároãnost akce,
zvaÏujeme tedy alternativní ﬁe‰ení pomocí panelÛ. Pﬁi opravû zámecké zdi jiÏ byl
realizován nov˘ boãní vstup do areálu
zámku. BlíÏí se také realizace dvou pﬁechodÛ pﬁes Bohdaneãskou ulici, a to
u Brozánské a u Chvojenecké ulice (ã. 2
a 3). Jako problematické je vnímáno okolí autobusové zastávky „Rousínovská“ ve
smûru do Kbel (ã. 13). Situaci zde chceme
ﬁe‰it prodlouÏením chodníku a pﬁechodem, jakmile se podaﬁí dohodnout s majiteli okolních pozemkÛ.
Îivanická – historické centrum
Îivanická ulice prochází pﬁes Vinoﬁské námûstí dolÛ k rybníku a dále na Radonice.
Místy je ulice sevﬁená mezi domy, v úseku pod námûstím ji jen jednostrannû lemuje 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 lokalitu „Kamenn˘ stÛl“ (ã. 18). Jednalo by se
o obnovení historické cesty s alejí. Zámûr
úzce souvisí s návrhem na odkup pﬁilehlé lokality do majetku praÏského magistrátu a jeho vyuÏitím napﬁíklad pro ovocn˘ sad ãi pobytovou louku s místem pro
piknik. Cílem je zv˘‰ení prostupnosti okolní krajiny a rekreaãní vyuÏití této oblasti.
Kolem rybníka a zpût
Pﬁi procházce kolem rybníku Velká ObÛrka je vnímáno jako velká nev˘hoda, Ïe jeho bﬁeh není volnû pﬁístupn˘ a rybník se
nedá obejít dokola. Proto je zvaÏováno
alespoÀ zpﬁístupnûní hráze rybníka vytvoﬁením 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 ulicí 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˘ prÛchod.
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 veﬁejnosti nepﬁístupn˘. Mûstská ãást plánuje
napojení tohoto pozemku na vodu a elektﬁinu a hledá pro nûj vhodné veﬁejné vyuÏití (ã. 21).
Zmínûné i dal‰í akce v pﬁípravû a realizaci a n e j b l i Ï ‰ í z á m û r y p r o z v ˘ ‰ e n í
bezpeãnosti chodcÛ prezentuje pﬁipo jená mapa.
Podûlte se s námi o své zku‰enosti
Mûstská ãást sbírá dal‰í poznatky o chybûjících chodnících a pﬁechodech a o v˘skytu nebezpeãn˘ch míst na na‰ich komunikacích. Podûlte se s námi prosím
o Va‰e názory a zku‰enosti prostﬁednictvím krátkého dotazníku. Vyplnûn˘ dotazník mÛÏete odevzdat do schránky úﬁadu
Mâ Vinoﬁ (na vrátkách do dvora z ulice
Bukovinské), zaslat naskenovan˘/fotografii 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. bﬁezna 2021.
Zde ve zpravodaji se samozﬁejmû budeme
postupnû vûnovat i dal‰ím oblastem rozvoje Vinoﬁe. Dal‰í informace k oblasti dopravy i k pﬁípravû Strategického plánu
obecnû naleznete na stránkách Mâ Vinoﬁ – Îivot ve Vinoﬁi/Pﬁíprava strategického plánu
(https://www.praha-vinor.cz/zivot-vevinori/strategicky-plan/),
kde naleznete i v˘sledky této ankety.
Tû‰íme se na spolupráci s Vámi.
V˘bor pro územní rozvoj a ÎP
Johana Bene‰ová
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Dotazník „Vinoﬁ – pû‰í komunikace – projekty a plány“
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.

✁

ZDE ODST¤IHNùTE

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.
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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:

Údaje pro zpracování v˘sledkÛ ankety
Dotazník vyplnil/a

Uveìte prosím svÛj vûk:

Ïena

Do 18 let

31 – 55 let

65 – 75 let

muÏ

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/.

✁
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12. Zde prosím uveìte jakékoliv dal‰í pﬁipomínky, námûty a postﬁehy ãi své pozitivní zku‰enosti
k tématu pû‰í chÛze po Vinoﬁi:

Informace zastupitelstva ■

Rekonstrukce sportovního a dûtského hﬁi‰tû v Opoãínské
Od konce minulého roku probíhá rekonstrukce sportovního hﬁi‰tû vedle tûlocviãny ‰koly v Opoãínské ulici, jak jistû
mnozí kolemjdoucí vûdí. Aktuálnû je dokonãena vût‰ina prací s v˘jimkou samotné hrací plochy a jejího ohrazení. Oproti
pÛvodnímu stavu pﬁibyla malá tribunka
se sezením a schody v rohu z ulice Prachovické. Povrch hﬁi‰tû bude z lité gumy
a na instalaci tak budeme muset poãkat
do doby, aÏ to klimatické podmínky (venkovní teplota) dovolí.
Dobrá zpráva je, Ïe jakmile bude dokonãena rekonstrukce sportovního hﬁi‰tû, plynule naváÏe rekonstrukce a doplnûní prvkÛ
na sousedním hﬁi‰ti „U medúzy“. Na vizualizaci 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 spolupráci na koncepci hﬁi‰tû byly pﬁizvány i vychovatelky z vinoﬁské ‰kolní druÏiny, která
v tomto prostoru tráví opravdu hodnû ãasu. Doufáme, Ïe nové hﬁi‰tû zaãne dûtem
slouÏit nejpozdûji na konci jara.
Mgr. Hana ·Ûrová

Pﬁíspûvky opoziãních zastupitelÛ
CO JE TVOJE, TO JE MOJE, A CO JE MOJE …
Toto ãeské pﬁísloví asi zná kaÏd˘, nûkteﬁí z nás se jím dokonce ﬁídí. Vybavilo
se mi v souvislosti se situací ve Ctûnickém
háji. Jak si asi leckdo v‰iml, na podzim loÀského roku zde probûhlo masivní kácení.
Rozhodl se tak vlastník lesa, Lesy âR poté, 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 Ïivoãi‰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 povdûkem, kdyÏ se mi podaﬁilo získat souhlas Rady Mâ Vinoﬁ (a samozﬁejmû i LesÛ âR) k vyvû‰ení informaãních tabulí,
které vyz˘valy k tomu, aby lidé (v souãasnosti se jedná o pût!! místních dospûl˘ch muÏÛ) nejezdili mimo vyznaãenou cyklotrasu, která vede centrem háje
a je ﬁádnû oznaãená. V této souvislosti
bych zvlá‰tû chtûla podûkovat p. Rytinovi,
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■ Informace zastupitelstva
kter˘ tabule vyrobil bez nároku na odmûnu.
Pﬁezletické dûti, které sem jezdily trénovat svá kola, rychle pochopily, Ïe je tﬁeba lesík chránit, protoÏe i pro nû je to potenciálnû jediné místo, kde se dá trochu
relaxovat. Zvlá‰tû pokud dojde ke katastrofické variantû ﬁe‰ení prostoru uvaÏovaného 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 svobodu 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 dokonce jedno, kdo je vlastníkem. Je v zájmu obce toto místo chránit, a ne hledat v zákonech 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 zachránila. 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 minimálnû dokazuje dÛsledky vûdomého niãení majetku, kter˘ rozhodnû nepatﬁí tûm,
kteﬁí ho niãí.
Lenka Turnerová

KdyÏ jeden dûlá totéÏ, není to vÏdycky totéÏ
Na lednovém zastupitelstvu se projednávala mimo jiné Smlouva o spolupráci pﬁi
realizaci investiãního zámûru „Zámeck˘
dvÛr Vinoﬁ“ s firmou Neocity 29, s.r.o.. Tato firma pﬁipravuje zámûr vybudovat bytovou zástavbu na pozemku b˘valého
hospodáﬁského dvora Vinoﬁského zámku
na Vinoﬁském námûstí. O tomto zajímavém projektu se jistû dozvíte více na jiném
místû.
V tomto ãlánku se chci vûnovat porovnání nové smlouvy se Smlouvou o spolupráci pﬁi v˘stavbû rezidenãního centra, tzv.
„Vinoﬁského Golf Resortu“, kterou uzavﬁela Mûstská ãást Praha – Vinoﬁ s developersk˘mi firmami arménského podnikatele
Arama Marutyana v roce 2017, kvÛli které
se ve Vinoﬁi konalo za zaãátku roku 2018
místní referendum. Budu se vûnovat dvûma aspektÛm: kompenzacím pro mûstskou
ãást a zaji‰tûním závazkÛ investora.
Vinoﬁsk˘ Golf Resort
„Kompenzace“, které vypl˘vají ze
smlouvy o spolupráci pﬁi v˘stavbû „Vinoﬁského Golf Resortu“:
Developeﬁi
pﬁevedou ãásti pozemku o v˘mûﬁe nejménû 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 developer zajistil pﬁím˘ pﬁístup na Mladoboleslavskou ulici, závazek postavit tuto komunikaci ze smlouvy vypadl.)

■

kompenzaci bychom chápali, kdyby developer sportovi‰tû vybudoval sám.)
■ zajistí ve prospûch MâV právo uÏívání ‰esti standardních parkovacích stání v rozmûrech odpovídajících technick˘m normám pro
parkování osobních vozidel na povrchové ãi
podzemní parkovací plo‰e. (Hodnota parkovacího stání v podzemí je daleko vy‰‰í neÏ
hodnota parkovacího stání na povrchu. Jaká tedy bude hodnota kompenzace?)

Z toho je patrné, Ïe „kompenzace“, které vyjednali pﬁedstavitelé Mâ, jsou absolutnû nedostateãné ve vztahu k pﬁedpokládané 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 projektu „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.
■ zajistí pﬁevedení ãásti pozemku o v˘mû-

ﬁe nejménû 1.500 m2 potﬁebného pro dobudování sportovi‰tû do majetku MâV nebo tﬁetího subjektu. (Jako dostateãnou
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■ zpracovat projektovou dokumentaci pro
v˘stavbu nové kﬁiÏovatky ulic Îivanická
a Mladoboleslavská.

A jak jsou v tomto pﬁípadû zaji‰tûny závazky 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 povinnosti).
■

■

Této ãástce pak odpovídá zaji‰tûní závazkÛ 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 Investora, které mohou vzniknout v souvislosti se Smlouvou, a to aÏ do v˘‰e 25 milionÛ Kã.

V ãem je rozdíl?
Porovnejte si sami v˘hodnost tûchto
dvou smluv: Smlouvy o spolupráci pﬁi v˘stavbû rezidenãního centra, tzv. „Vinoﬁského Golf Resortu“ (pﬁi pﬁedpokládané
v˘stavbû 290 bytÛ) a Smlouvy o spolupráci pﬁi realizaci investiãního zámûru „Zámeck˘ dvÛr Vinoﬁ“ (v˘stavba o maximálním 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 pouãili o tom, jak má vypadat smlouva
o spolupráci s developery. Je jasné, Ïe Vinoﬁ a okolí je a bude pro developery atraktivní a nové zástavbû se asi nevyhneme.
S developery by ale vedení Mâ nemûlo
jednat v podﬁízené pozici a jít jim na ruku. Naopak je potﬁeba zaujmout partnersk˘ pﬁístup, ve kterém budeme hledat ﬁe‰ení pﬁijatelné pro obû strany.
Jan Obruãa

Ctûnice ■

Zámeck˘ areál Ctûnice
Bohdaneãská 259/1, Praha 9 – Vinoﬁ
Tel.: 286 001 366,
e-mail:ctenice@muzeumprahy.cz,
www.muzeumprahy.cz
Spojení: metro C – LetÀany, bus 302,
185, 182 do stanice Ctûnice
OTVÍRACÍ DOBA
po
zavﬁeno,
út–pá 10–16 hod.,
so–ne 10–18 hod.

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

■ Dûjiny obce Vinoﬁ.
Od pravûku do 20. století
Ve spolupráci s Mûstskou ãástí PrahaVinoﬁ vznikla expozice seznamující s historií této obce, která je od roku 1976 souãástí hlavního mûsta Prahy. Zachycuje
promûny Vinoﬁe v ãase, uvádí zásadní dûjinné události a zmiÀuje i dÛleÏité vinoﬁské obãany a rodáky. V tematick˘ch blocích je pozornost vûnována napﬁíklad
‰kolství, v˘znamn˘m duchovním, vinoﬁskému zámku a starostÛm obce.

Stálá expozice –
1. patro zámku
■ ¤emesla v poﬁádku. Historie
profesního sdruÏování ﬁemeslníkÛ
od stﬁedovûku po souãasnost
Expozice seznamuje s dûjinami ﬁemesel a cechovního sdruÏování, a pﬁedstavuje tak jednu z nejrozsáhlej‰ích sbírek
cechovních památek na svûtû, kterou

spravuje právû Muzeum hl. m. Prahy. Historie cechÛ je dokumentována reprezentativními pﬁedmûty, jimiÏ se ﬁemeslníci hrdû hlásili ke svému oboru.

Expozice –
v˘stavní sál
·pejchar
■ NádraÏí Praha-Tû‰nov
a Negrelliho viadukt
Expozice pﬁedstavuje zaniklé praÏské
nádraÏí jako model ve velikosti H0. Model
budovy v mûﬁítku 1 : 87 vznikl dle pÛvod-

ních technick˘ch v˘kresÛ metodou 3D tisku. Na digitálnû ﬁízeném koleji‰ti jsou
v provozu repliky dobov˘ch vlakov˘ch
souprav. Modelov˘ Ïelezniãní provoz zahrnuje i traÈ procházející po Negrelliho
viaduktu, pod nímÏ se nacházelo zhlaví
tû‰novského nádraÏí. Model tohoto nejstar‰ího Ïelezniãního mostu pﬁes Vltavu
s pûti vlakov˘mi soupravami, a to v mûﬁítku N 1:160 a v podobû z roku 2013, je
rovnûÏ souãástí expozice.

17

■ Ctûnice

■ Rozhovor

V˘stavy – pﬁízemí zámku
■ Devatero ﬁemesel, desátá bída? ¤emesla v ãesk˘ch filmov˘ch pohádkách 31. 5. 2020 – 5. 4. 2021
âeské pohádky jsou plné ﬁemeslníkÛ, aÈ uÏ jsou to ‰evci, krejãí nebo zlatníci, zahradníci, pekaﬁi ãi ﬁezníci. V˘stava se zamûﬁuje na filmová zpracování tohoto fenoménu, a to v pestrém v˘bûru rekvizit a kost˘mÛ ze slavn˘ch ãesk˘ch filmov˘ch pohádek, nabídne ale tﬁeba i setkání filmov˘ch lidov˘ch ﬁemesel na trÏi‰ti i ãarodûjnickou sluj s kuchyní plnou kouzel… a samozﬁejmû spoustu her.

Programy pro ‰koly, zájmové skupiny a pﬁímûstské tábory
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 seznámí náv‰tûvníky s dûjinami ﬁemesel
a cechovního sdruÏování od stﬁedovûku
po souãasnost. Vhodné pro: 2. st. Z·, S·.

■ INTERAKTIVNÍ PROGRAMY:
● Tovary‰ova cesta na zku‰enou
Program je koncipován jako cesta vyuãeného tovary‰e jdoucího do svûta na zku‰enou. Na základû vandrovnické kníÏky,

kterou dûti obdrÏí po interaktivní komentované prohlídce, se samy vydávají na vandr po expozici.
Vhodné pro: 1. st. Z·.
● Na tucet pohádek, tucet ﬁemesel
Animaãní programy k v˘stavû Devatero ﬁemesel, desátá bída? ¤emesla v ãesk˘ch filmov˘ch pohádkách
Mlynáﬁ z filmu princezna ze mlejna, zahradník z Py‰né princezny, kominík z Kouzelného mû‰ce, kuchaﬁ z Princezny se zlatou hvûzdou ãi ponocn˘ z Daﬁbujána
a Pandrholy – to jsou jen nûkteﬁí ﬁemesl-

níci, jimiÏ se ãeské pohádky jen hemÏí.
Prostﬁednictvím znám˘ch filmov˘ch pohádek poznají dûti hravou formou blíÏe
mnoho ﬁemesel a své znalosti si budou
moci vyzkou‰et v ﬁemeslné dílnû.
Vhodné pro: M· a 1. st. Z·..

Literární kavárna
Podrobné informace najdete na
webov˘ch stránkách muzea:
www.muzeumprahy.cz.

Rozhovor s Jaroslavem ¤ídk˘m
Vinoﬁsk˘ rondel je o 1500 let star‰í neÏ Stonehenge
Poãátkem záﬁí loÀského roku pﬁetrvával v na‰ich médiích je‰tû mírn˘ optimismus a téma „covid“ obãas dokázaly zatlaãit do pozadí i informace zcela jiného
druhu. Tehdy se zrodila i krátkodobá senzace, kterou vyvolal ãlánek na informaãním serveru iDnes. Pod fotografií jakéhosi bohatého archeologického nalezi‰tû se
nacházel slibn˘ titulek: „Archeologové odkr˘vají ãesk˘ Stonehenge. Unikátní rondel kousek od Prahy.“ Tím místem „kousek od Prahy“ byla pochopitelnû Vinoﬁ, kde
se údajnû „archeologové chystají na prÛzkum unikátního pravûkého rondelu
z mlad‰í doby kamenné. Najít mohou kovové artefakty, ‰perky i dávné pece.“ Vzpomínám si, Ïe jsem tenkrát zrazoval mnoho zájemcÛ o náv‰tûvu na‰í mûstské ãásti
suchou informací, Ïe snímek u ãlánku byl
pouze ilustraãní, a Ïe si na vinoﬁsk˘ rondel budeme patrnû muset je‰tû chvíli poãkat… Pﬁiznám se ale, Ïe i mû samotného
lákalo dozvûdût se o historickém unikátu,
skrytém stále je‰tû pod zemí, pﬁece jen nû-
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co víc. Oslovil jsem proto se Ïádostí o rozhovor odborníka na slovo vzatého.
Mgr. Jaroslav ¤ídk˘, Ph.D., je nejen na‰im vinoﬁsk˘m sousedem, ale pﬁedev‰ím
archeologem, a dokonce i zástupcem ﬁeditele 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 objasnit, co to takov˘ rondel vlastnû je, k ãemu 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 pojmenování objektÛ, které nám sice dneska 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 kulturní antropologie, tﬁeba takzvan˘ dÛm

muÏÛ, vyloÏenû rituální objekt, nebo tﬁeba objekt pro ukládání zásob nebo nûco,
co uÏ dneska nemá Ïádnou analogii.
Termín rondel se vÏil pro oznaãení kruhov˘ch objektÛ, ze kter˘ch se nám do
dne‰ní doby zachovaly jen poslední pozÛstatky – kruhové pﬁíkopy, které se ke dnu
zuÏují aÏ do ‰piãky, a dále vnitﬁní okrouhlé Ïlábky, uvnitﬁ kter˘ch byly pÛvodnû hustû 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 pravdûpodobné, 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 tisíci lety, coÏ je v na‰em pojetí neolit ãili
mlad‰í doba kamenná. Termín rondel tedy nejlépe vystihuje jeho zvlá‰tní pravideln˘ tvar.

Rozhovor ■
A teì to zajímavûj‰í. Dlouho jsme jich
evidovali kolem desítky, potom nûkolik desítek a dnes uÏ se ve stﬁední Evropû blíÏíme ke dvûma stovkám, a to jen na nûkter˘ch lokalitách. Rondely mohou dosahovat
maximálního prÛmûru od tﬁiceti, ale nejãastûji kolem padesáti aÏ osmdesáti metrÛ. Ty nejvût‰í dokonce pﬁes 200 m. Nejmohutnûj‰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 palisádové 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 Nûmecka po západní Slovensko a Maìarsko a od
jihu Polska aÏ po Dolní Rakousko. Na‰e
území tedy leÏí v jakémsi pomyslném geografickém centru.
Mûnil se nûjak v prÛbûhu ãasu pohled vûdcÛ na smysl a funkci rondelÛ?
A má‰ ty sám nûjakou vlastní teorii,
kterou by sis je‰tû chtûl v té souvislosti ovûﬁit nebo ji potvrdit?
Pohled na rondely se mûnil s kaÏdou
zmûnou vûdeckého paradigmatu a s kaÏd˘m dal‰ím nálezem. Od ohrad pro dobytek a obrann˘ch zaﬁízení v první polovinû
minulého století, pﬁes sloÏitá astronomická zaﬁízení ve druhé polovinû 20. stol.
v dobû masivního nástupu poãítaãÛ a bûhem 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 rondelech podle mého názoru to nejzajímavûj‰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 praktickou 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 podoby. KdyÏ to celé stálo, musel to nûkdo
udrÏovat, opravovat. Skrz tyto, podle v‰eho rituální objekty, nûkdo prostû ovládal
komunity z nûkolika sídli‰È, moÏná rozlehlej‰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 monumentální objekty známe aÏ po stovkách ãi

Jak mohl pÛvodnû vypadat vinoﬁsk˘ rondel, ukazuje i tato fotografie repliky objektu, odkrytého v Goseck u Halle nad Sálou. Ve skuteãnosti mohla vnitﬁní konstrukce vypadat trochu jinak. Pﬁíkop zﬁejmû obíhal po vnûj‰í stranû val. Ve vnitﬁním prostoru vás pﬁekvapí zmûnûná akustika. © Copyright by Transmedial.
https://www.saale-unstrut-tourismus.de/en/sehenswertes/sonnenobservatorium-goseckund-informationszentrum/

Do vnitﬁních ÏlábkÛ byly ukotveny vysoké kÛly. Hlavní prÛhledy tvoﬁily vstupy do centra rondelu. Tohle je fotografie rovnûÏ z repliky rondelu v Goseck. © ARÚ Praha
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 rondely 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 setkat, a která jsou podle tebe nejzajímavûj‰í?
Já sám jsem Ïádn˘ v˘zkum rondelu zatím nevedl, ale podílel jsem se na nûkolika v˘zkumech lokalit ze stejné doby
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Keramické nádoby patﬁí mezi nejdÛleÏitûj‰í archeologické prameny. Momentálnû drÏím v rukou 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 nebohé 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…
a spoustu v˘zkumÛ rondelÛ jsem nav‰tívil. Tﬁeba v Nûmecku v Goseck, nebo na
Moravû v Ma‰ovicích, dále Vchynice u Lovosic 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-
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ním Rakousku. KdyÏ ãlovûk vidí ty stavby
v Ïivotní velikosti, získá úplnû jinou pﬁedstavu o schopnostech a moÏnostech na‰ich pﬁedkÛ.
Pﬁejdûme ale koneãnû k tomu „na‰emu“ rondelu. Kde by se mûl konkrétnû 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. letech minulého století kolegyní z Archeologického ústavu, Marií Fridrichovou,
a v devadesát˘ch letech znovu zdokumentován bûhem v˘kopÛ inÏen˘rsk˘ch sítí Martinem Kunou a novû zamûﬁen geofyzikálnû 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. Rondel 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 bude prÛzkum ve Vinoﬁi zajímav˘ i pro odborníky ze zahraniãí. DÛleÏité budou artefakty 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 kovové nálezy zde urãitû nebudou. To bych
rád zdÛraznil pro pﬁípadné ilegální hledaãe pokladÛ. Urãitû bude kolem spousta
dal‰ích jam a sídli‰tního dopadu. Lze oãekávat 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. Zaãátek v˘zkumu a jeho rozsah vÏdy urãuje
stavitel podle plánovan˘ch prací. Firmy uÏ
vût‰inou ví, Ïe je nutná dostateãná ãasová rezerva. Na druhou stranu jsou archeologové skvûlou v˘mluvou, proã do‰lo ke
zpoÏdûní. Stejné to bylo u v˘stavby sídli‰tû, kde bydlím, i kdyÏ dobﬁe vím, Ïe práce byly ukonãeny dle smluvní dohody dlouho pﬁed v˘stavbou. Na v˘zkumu je vÏdy
jeden ãi více archeologÛ, hlavní technik,
spousta technikÛ dokumentátorÛ a dûlníkÛ, které musí hlídat odborn˘ dohled. Jenom bych rád zdÛraznil, Ïe pÛjde o stavbu. Není moÏné na takové území vstupovat
bez pﬁedchozí domluvy se stavbou a vedením v˘zkumu, platí zde samozﬁejmû bezpeãnostní 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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podaﬁí tﬁeba pﬁes Mûstskou ãást Vinoﬁ domluvit pravidelné prohlídky pro veﬁejnost.
Myslí‰, Ïe lze je‰tû oãekávat zajímavé archeologické nálezy i v jin˘ch ãástech 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 tﬁeba V Îabokﬁiku a v místech za supermarketem Billa. Není to pﬁekvapivé, teãe tamtudy Ctûnick˘ potok. Zajímavé nálezy mûli
kolegové pod vedením Ivo ·tefana, mimochodem 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 jeho stavebním pozemku byla pÛvodnû baÏina, nebo tudy periodicky tekla voda, nebo Ïe jde o nestabilní podloÏí, nebo zde
nûkdo kdysi dávno oplakával mrtvé…
Ve tvém profesním Ïivotopisu lze
narazit na následující specializaci: „Pravûká archeologie, subsistenãní strategie, rituální objekty, kamenné nástroje. 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 pﬁíleÏitostech, tﬁeba zrovna pﬁi stavbû rondelÛ, nebo bûhem dal‰ích mezilidsk˘ch
kontaktÛ. Specializuji se na kamenné drtiãe, zrnotûrky a dal‰í velmi jednoduchá, ale
úãinná zaﬁízení pro úpravu potravin. Pro
archeologa je naprosto nezbytné vycestovat a studovat artefakty v úplnû jin˘ch
prostﬁedích, v jin˘ch kulturách a pﬁírodních podmínkách. Musíme si uvûdomit, Ïe
nás od na‰ich pﬁedkÛ dûlí nepﬁekonatelná ãasová propast a pokud jim chceme
alespoÀ trochu porozumût, musíme poznávat jiná prostﬁedí a jiné situace. V Turecku mám moÏnost studovat v˘‰e uvedené artefakty z doby dávno pﬁed objevem
zemûdûlství v Evropû a v Súdánu zase
v naprosto odli‰ném prostﬁedí – u usedl˘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

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

skvûlé lidi. Po kaÏdém pﬁíjezdu z chudého, horkého a zaprá‰eného Súdánu si uvûdomím, v jakém Ïijeme v âeské republice
ráji. Máme ãistou vodu, zdravotní péãi,
funkãní ‰kolství, mÛÏeme si vesele zanadávat na vládu. Stejnû mi ale pﬁijdou Súdánci 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 (Jaroslavova a moje manÏelka jsou kamarád-

ky uÏ od vysoko‰kolsk˘ch studií a ‰ly si
dokonce i vzájemnû na svatbu jako svûdkynû, 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 zkrátka super. Je tu spousta znám˘ch, spousta
dûtí a mlad˘ch rodin, ‰irok˘ v˘bûr kulturních akcí, pro dûti ‰kola, doktoﬁi, nádherné parky. Jo, a co nás se Ïenou po nastûhování 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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Národní t˘den manÏelství NTM 2021
Národní t˘den manÏelství NTM 2021
JiÏ po jedenácté se pﬁipojuje Mûstská
ãást Praha Vinoﬁ a místní farnost k iniciativû Národní t˘den manÏelství. Mnozí
z nás byli v minul˘ch letech úãastníky setkání v hospÛdce, nebo Hoffmanovû dvoﬁe, znají v˘znam zámkÛ u rybníkÛ Mezi
ObÛrkami, protoÏe pﬁidali svÛj na toto
místo, nebo na Kampu, ãi jinde v rámci Evropy, 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 není samozﬁejmost, Ïe vyÏaduje ãas a je potﬁeba o nûj peãovat. Proto t˘den kolem
svátku sv. Valentina vytváﬁí prostor pro zastavení nad tímto tématem, snaÏí se pﬁitáhnout pozornost médií, veﬁejnosti, celé
spoleãnosti, ale i tûch, kteﬁí v manÏelství
Ïijí, k tomu, aby posílili své vzájemné vztahy. UpozorÀuje spoleãnost i ‰irokou veﬁejnost na to, Ïe manÏelství je velk˘m darem,
pﬁínosem pro osobní Ïivot tûch, kteﬁí
v nûm Ïijí. Dûti, které vyrÛstají ve stabilním prostﬁedí pﬁijetí a lásky, které jim poskytují 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 Velké Británii, prezidenta Mariage Week International v roce zaloÏení t˘dne manÏelství 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 celosvûtové obãanské iniciativy se uskuteãnil v t˘dnu od 8. do 15. února 2021, zá‰titou leto‰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 realizují cca 150 akcí. Letos vût‰ina z nich probíhala on-line. Mûstská ãást Vinoﬁ se zapojila Vycházkou nejen pro manÏelské
páry, s pûti zastaveními se zamy‰lením pro

páry. Podûkování patﬁí Vincentu, kter˘ pﬁipravil mapu s QR kódy, tajenku a slosování cen. (více ãlánek Valent˘nská procházka v rubrice Vincent).
Proã je tato aktivita naléhavá?
PrÛmûrná délka manÏelství v âR je 13
let. Témûﬁ kaÏdé druhé manÏelství se rozpadá, 40 % v‰ech rodiãek a 50 % prvorodiãek jsou svobodné matky. 70 % rozvádûjících se párÛ má dûti, 58 % dûtí
z disfunkãních rodin se dopou‰tí trestn˘ch
ãinÛ atd. Ve v˘ãtu bychom mohli pokraãovat, ale je to zbyteãné. Pandemie nám
dostateãnû ukázala, Ïe potﬁebujeme zázemí pevn˘ch vztahÛ, jistotu, bezpeãí. Není
tajemství, Ïe pﬁib˘vá depresí, úzkostn˘ch
poruch i u dûtí, sebevraÏd. Je tﬁeba b˘t pozorní. Pro dûti jisté zázemí tvoﬁí zejména
rodina, a proto jí vûnujeme ãas a pozornost. Péãe o dûti nás rodiãe nutí zvládnout
balanc mezi ãasem vûnovan˘m partnerskému vztahu a péãí o dûti. Není to snadné, ale rodiãi se nerodíme, jimi se stáváme
v prÛbûhu Ïivota.
Vûﬁím, Ïe i leto‰ní roãník NTM byl pomocníkem na cestû.
Ing. Mgr. Marie Nováková,
tisková mluvãí NTM

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. Prekop, 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.

Pﬁidejte ruku k dílu pﬁi obnovû
Vinoﬁsk˘ch studánek a pramenÛ
Spolek V POLI byl zaloÏen na konci roku 2019. Hlavním cílem spolku je spojovat rodiny s mal˘mi dûtmi a poskytnout
jim podporu a zázemí v rodinném centru, které jsme vybudovali ve Ctûnicích
v areálu firmy VIN AGRO. Mimo na‰i hlavní ãinnost se chceme také podílet na zlep‰ení Ïivotního prostﬁedí v nejbliÏ‰ím okolí. První vûc, na kterou jsme se v tomto
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ohledu rozhodli zamûﬁit, jsou vinoﬁské
studánky a prameny.
Pﬁekvapilo nás, kolik studánek a pramenÛ 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 studánky a tﬁi prameny.

Za pramen se povaÏuje soustﬁedûn˘
pﬁirozen˘ v˘vûr podzemní vody na zemsk˘
povrch. Pokud je na jednom místû pohromadû více pramenÛ, mluví se pak o prameni‰ti. U pramenÛ, které se sledují, se
obvykle mûﬁí hlavnû vydatnost v litrech za
sekundu.
Studánka (nûkdy téÏ svatynû) je jiÏ stavebnû upraven˘ v˘tok vodního pramene,
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zpravidla uzpÛsobeného pro nabírání vody. Nejvût‰í rozmach budování studánek
byl v âechách a na Moravû v první ãtvrtinû 20. století.
Kdysi byly studánky a prameny jedním
z nejdÛleÏitûj‰ích zdrojÛ pitné vody a bylo o nû peãlivû dbáno. A i kdyÏ dnes máme témûﬁ v‰ichni pitnou vodu na dosah
pouh˘m otoãením kohoutku, nemûli bychom 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 cílem je pokusit se postupnû v‰echny studánky a prameny ve Vinoﬁi vyãistit a upravit jejich okolí, opravit u studánek
pﬁístﬁe‰ky, pokud se u nich nachází, pﬁípadnû zhotovit nové, kde je tﬁeba. Tam,
kde to je moÏné, bychom chtûli do bezprostﬁední blízkosti pramenÛ a studánek
citlivû umístit informaãní panel.

V souãasné dobû jsou zmapovány tyto 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 turistické stezky kousek od rybníku Velká
ObÛrka)
■ Studánka Ctûnická (v zámeckém parku
Ctûnice)
Jako první bychom chtûli zaãátkem léta 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 mûla t˘kat pramenÛ Malá Trhlina a Trhlina ve
Vinoﬁském parku. Oba prameny se nacházejí na pozemku ve vlastnictví LesÛ âeské
republiky, které musí udûlit souhlas k plánované obnovû. Musí se dÛkladnû vyãistit 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 pramenÛ 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‰tûní 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 SNÍÎILA 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 NùKOLIKRÁT 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 nakládat s odpadem. V pﬁípadû hnûd˘ch popelnic na bioodpad se ale vût‰inou jedná
o ponûkud jin˘ scénáﬁ. âlovûk musí dobrovolnû vyvinout aktivitu, hnûdou popelnici 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 rozhodnû nepatﬁí. ZpÛsobila to neznalost?
Nebo náhodn˘ kolemjdoucí hodil do va‰í
hnûdé popelnice plechovku? Urãitû to bude kombinace více faktorÛ. My bychom
vám chtûli ukázat recyklaãní cestu bioodpadu a trochu podpoﬁit to, aby se v nûm
ménû objevovaly ty nesprávné vûci.
Na fotkách se mÛÏete podívat, co bûÏnû nalézáme v tunû bioodpadu, kter˘ pﬁiveze tzv. kukaãka (popeláﬁské auto). Jen
pro pﬁedstavu, jedna „jitrnice“ (pﬁeházená
a shrnutá hromada kompostovaného materiálu) má okolo 300 tun. Vyhrabávat plastové lahve a pytlíky z kaÏdé dovezené tuny bioodpadu je neuvûﬁitelnû otravné,
a hlavnû ãasovû nároãné. V praxi to probíhá tak, Ïe jeden ãlovûk nakladaãem opatrnû pﬁehrnuje hromadu, kterou mu na
kompostárnû vyklopí kukaãka. Druh˘ ãlovûk 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 biologicky rozloÏiteln˘ plast. To je ale moderní m˘tus. Velké mnoÏství plastÛ tohoto
druhu sice postupem ãasu degraduje (pﬁípadnû velmi rychle degraduje pod UV záﬁením), ale kompostování je aerobní proces, pﬁi kterém dochází k rozkladu
organického materiálu a jeho pﬁemûnu na
humus. Plast do takového procesu prostû
nepatﬁí a s organickou hmotou se rozhodnû 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 potravina 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 tûÏk˘ch kovÛ a ménû dusíku, fosforu a síry.

Jediná plechovka samozﬁejmû nezamoﬁí
pÛdu, ale touto úvahou naráÏíme na v‰eobecnou 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 popsané 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 hodnû ãasu. My ten ãas pak nainvestujeme do
poctivého zemûdûlství a do v˘roby skvûlého ctûnického kompostu, kter˘ si k nám
mÛÏete pﬁijet kdykoli koupit. A kdyÏ pﬁijedete, tak navíc uvidíte, jak to vypadá na
poﬁádné kompostárnû.
Va‰e VIN agro
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Posbírej, co spadlo
ÚKLID VINO¤E INSPIROVAN¯ JADERNOU KATASTROFOU V âERNOBYLU P¤ED 35. LETY
Spolek KULTURA VINO¤ z.s. vás srdeãnû 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 nûkolika úklidov˘ch SEKTORÒ. Na startu
i v cíli zároveÀ bude pﬁistaven KONTEJNER
na posbíran˘ ODPAD, kde obdrÏíte podrobné informace a potﬁebné pomÛcky ke
sbûru odpadkÛ (pytel, rukavice). Vzhledem
k souãasné epidemiologické situaci a povinnosti 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 odmûna. Pojìme se projít po Vinoﬁi, udûlat
pro ni nûco uÏiteãného a zároveÀ si sami
pﬁipomenout a pouãit dûti o této historické události. Tù·ÍME SE NA VÁS.

V˘-let po stopách malé ãarodûjnice
Kde se vzala, tu se vzala, byla v jednom hlubokém lese malá chaloupka.
Ani velká, ani malá, ani hezká ani o‰klivá… sem tam pavuãina, tajemné klikyháky, moudré knihy, ale MALÁ âARODùJNICE 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 ãarodûjnice v pátek 30. 4. 2021. Startovní registrace u tety Bimbuly v rozmezí mezi
17:00–19:00 hodinou v dolíku ve Ctûnickém háji. Cíl v ObÛrkách pod skálou. Podrobné informace dostanete v den koná-
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ní akce na startu, a to dle momentálního
stavu epidemie a aktuálnû platn˘ch vládních opatﬁení.
Doporuãené vybavení: kousek pergamenu (papír) a nûco na psaní, baterkasvûtlo, dobrá obuv, svaãina v podobû buﬁta a chleba. Kost˘my a letecké dopravní
prostﬁedky vítány!

Vincent a knihovna ■

PES nám moc nedovolí
Vincent mohou zatím nav‰tûvovat
pouze ãtenáﬁi v otevírací dobû knihovny.
A i pro ty se podmínky mûní dle aktuální
epidemiologické situace. Nûkdy kníÏky vydáváme bezkontaktnû, jindy mÛÏeme ãtenáﬁe i pozvat dovnitﬁ. Stále ale platí pro
v‰echny nutnost no‰ení rou‰ek a pouÏití
dezinfekce. Pro ostatní na‰e pﬁíznivce máme 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 dlouhodobû 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 schodi‰tû a knihovnu, a jeho obrázky jsou ta-

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 zútulnûní akustiky hudební uãebny, nechtûné odrazy zvuku klavíru teì novû zmûkãují látkové 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 momentálnû pﬁipravujeme, se mohou odehrávat
pouze venku, a i to nám nûkdy nevychází. Plánovali jsme s panem zastupitelem
Michalem Zítkem zorganizovat první vinoﬁsk˘ biatlon. V‰e bylo promy‰lené, aby
se bûhem závodu nepotkalo víc neÏ 6 lidí
a my splnili opatﬁení odpovídající protiepidemickému systému PES 4. BohuÏel PES
zÛstal v 5. stupni, a tak jsme biatlon pﬁesunuli 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.

AlespoÀ se nám povedla Rodinná procházka s QR kódy a Valent˘nská procházka. Obû akce jste si chválili, a to nás potû‰ilo nejvíc. Byla to na‰e premiéra, takÏe
jsme se obávali moÏn˘ch technick˘ch problémÛ, 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 druhé kolo celoroãní fotografické soutûÏe Ka-
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lendáﬁ Vinoﬁe 2022. Opût dorazilo velké
mnoÏství krásn˘ch fotografií, coÏ nám dûlá velkou radost. V souãasnosti zaslané
materiály vyhodnocujme ve spolupráci
s odbornou porotou a brzy se dozvíme v˘sledky. ZároveÀ jsme vyhlásili jiÏ tﬁetí kolo soutûÏe: JARO VE VINO¤I.

SnaÏíme se vyuÏít alespoÀ toho mála,
co nám souãasná epidemická situace dovoluje. Moc toho není, ale vûﬁíme, Ïe s pﬁíchodem jara bude moÏností pﬁib˘vat
a v‰ichni se budeme potkávat na zajímav˘ch akcích mnohem ãastûji.
Z Vincenta Markéta Kilingerová

Valent˘nská procházka
V nedûli 14. února mrzlo, aÏ pra‰tûlo,
a hladiny vinoﬁsk˘ch rybníkÛ zaplnili bruslaﬁi. Ve vinoﬁsk˘ch zasnûÏen˘ch ulicích se
odráÏely sluneãní paprsky a bylo tu moÏné potkat zamilované páry i rodiny s dûtmi. Byl svátek svatého Valent˘na a my jsme
vyuÏili tohoto data a spoleãnû s iniciativou Národní t˘den manÏelství jsme pro vás
pﬁipravili vlastní vinoﬁskou Valent˘nskou
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procházku. Mûla pût stanovi‰È a na kaÏdém z nich jste na‰li v QR kódu jedno slovo do kﬁíÏovky, a pﬁedev‰ím téma k zamy‰lení nad va‰ím vztahem. Chtûli jsme
moÏná jen upozornit na to, Ïe dobré manÏelství 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 pﬁipraven˘ diplom a sladkou odmûnu. Také
jsme vylosovali v˘herce kníÏky Smysluplné vztahy. Zájem nás potû‰il a dodal motivaci pro dal‰í pﬁí‰tí rok. V‰em vám pﬁejeme, aÈ dnÛ svatého Valent˘na máte
v roce co nejvíc a aÈ jsou va‰e vztahy
smysluplné.
MK

V˘zva pro vinoﬁské umûlce
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... (které se dají reprodukovat – zvût‰it na banner), tak neváhejte a ozvûte se nám. MÛÏete nám poslat nûkolik va‰ich dûl na
ukázku na e-mail: vincent@praha-vinor.cz, do pﬁedmûtu, prosím, napi‰te VENKOVNÍ GALERIE. Nejdéle do 18.dubna 2021.
„Îivot je krátk˘, umûní dlouhé.“
Seneca

29

■ Vincent a knihovna

Pﬁímûstské tábory
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 pouãné, a co mÛÏe b˘t naopak problematické. Na poslední den si necháme pomûrnû tûÏké 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 pﬁedvedou 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 ãerstvém 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, jestli by je pﬁípadnû hraní bavilo. Úpln˘ zaãáteãník by se bûhem 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

V pátek 19. února nás navÏdy opustila
paní Jana Kubi‰tová. Zemﬁela po dlouhé
nemoci, v nedoÏit˘ch 80 letech. Pracovala v na‰í knihovnû dlouhá léta a v poslední dobû za mnou ãasto chodila vzpomínat.

Îila ve svém domku naproti knihovnû, takÏe to mûla opravdu pár krokÛ. Z jejího vyprávûní 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 spolupráci s knihovnami Satalice a Kbely. Sbírala cenné rady, které pro vedení knihovny 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 muselo 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 dÛkladnûj‰í evidenci kníÏek.

Moderní zázemí získala knihovna aÏ rekonstrukcí v roce 2007, do budovy byl
vedle vody a ústﬁedního topení zaveden
také internet. Knihovna nabrala progresivnûj‰í podobu. Paní Kubi‰tová kaÏdou
kníÏku opatﬁila evidenãním ‰títkem a zadala údaje do nového programu Klavius.
„Byla to mravenãí práce“, ﬁíkala, „ale velmi se tím usnadnila evidence v˘pÛjãek
i statistika.“ Knihovna zaãala také poskytovat internet pro veﬁejnost. Paní Kubi‰tová se svûﬁila, Ïe jí bylo ctí v takové knihovnû 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 zaﬁadíme do programu ãtenáﬁské akce Noci
s Andersenem, která se ale z dÛvodu pandemie nakonec nekonala. Mûla radost, Ïe
své vzpomínky pﬁedá mal˘m ãtenáﬁÛm.
Upﬁímnou soustrast rodinû.
Markéta Kilingerová

31

■ Ze Ïivota ‰koly

Ze Ïivota ‰koly
❚ 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 podle pokynÛ uãitelÛ, sledují v˘klad a samostatnû pracují na domácích úkolech, by
nemûly b˘t distanãní v˘ukou ochuzeny
o ‰kolním vzdûlávacím programem pﬁedpokládané vûdomosti.

❚ Elektronická Ïákovská kníÏka – byla od
pololetí pokusnû zavedena v 7. a 8.roãníku. ProtoÏe se dûti v lednu nevrátily do
‰koly, zavedli jsme ji i v 6.roãníku a po prodlouÏení distanãní v˘uky i na bﬁezen také
do 5.,4. a 3.roãníkÛ.

dovolí. V tûchto dnech je potﬁeba podat
Ïádost o odklad ‰kolní docházky, pokud
o odklad máte zájem. V‰e je na webu ‰koly, kter˘ doporuãujeme sledovat. Pokud
budeme opût nuceni dûlat zápis dálkovû,
bude tam postup popsán.

❚ Zápis do Z· – probûhne 7. a 8. dubna
2021 pokud to epidemiologická situace

❚ Zápis do M· probûhne 4. a 5. kvûtna 2021.
V‰e potﬁebné k zápisu je na webu ‰koly.

Ve ‰kole je smutno

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 dali za rou‰ku a dûti ve ‰kole.
Bez dûtí je na‰e ‰kola prázdná a smutná. Zatímco se dûti uãí z domova, ve ‰kole se nezahálí. Mohou se tû‰it na nové nástûnky, v˘zdobu chodeb a nûkter˘ch tﬁíd.
Máme pﬁipravenu i jednu soutûÏní nástûnku – „Poznej svého uãitele“, kde jsou
fotografie z dûtství jednotliv˘ch pedagogÛ a dûti si mohou tipovat, kdo je kdo. UÏ
se v‰ichni moc tû‰íme, aÏ se u této nástûnky sejdou Ïivé dûti a chodbami se rozezní jejich kﬁik a smích.
Vzájemnû si drÏme palce aÈ je to co nejdﬁíve!!
Vendula Rohová a Petra Motlová,
asistentky
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DruÏina v zimû, druÏina v novém roce
Z NOVÉHO ROKU UPLYNULY DVA MùSÍCE. CO JE NOVÉHO?

V novém roce nastoupily do ‰koly podle naﬁízení vlády pouze první a druhé
roãníky.
Pro ‰kolní druÏiny platí naﬁízení vytvoﬁení homogenních skupin. Za normálních
okolností jedno oddûlení ‰kolní druÏiny
nav‰tûvují dûti i ze dvou tﬁíd, v tuto chvíli platí jedna tﬁída – jedno oddûlení druÏiny. 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 kter˘ch probíhá dopoledne vyuãování. Po vyuãování se tak tﬁídy zmûní na ‰kolní druÏiny. Tuto skuteãnost dobﬁe známe.
Naposledy v loÀském ‰kolním roce, kdy

33

■ Ze Ïivota ‰koly

Ïáci tﬁetích tﬁíd z 6. oddûlení ‰kolní druÏiny zapÛjãily své druÏinové prostory dûtem z mateﬁské ‰koly, ve které probíhala
rekonstrukce. Ve své druÏinû, v pﬁístavbû
u jídelny, tak strávily dûti z celého ‰kolního roku necelé dva mûsíce.
Potﬁebná souãasná organizaãní naﬁízení, trochu ovlivÀují chod druÏiny, ale buìme rádi, Ïe dûti mohou ‰kolu nav‰tûvovat
a doufejme, Ïe se k nim v brzké dobû pﬁidají i ostatní roãníky.
Co jsme stihli za ty dva mûsíce? Po Vánocích jsme se se‰li v plné síle. Ani dûtem
i jejich rodinám, nikomu se nevyh˘bá dopad souãasné situace spojené s koronavirem, karanténou atd. Za stálého dodrÏování 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 pohádky, hrajeme si, povídáme si, vytváﬁíme,
to v‰e známe. Co neznáme a co dûti velmi 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. KaÏd˘ den jsme vyráÏeli na sáÀkování, bobování, koulování, stavûní snûhulákÛ. Radost
ze snûhu trvala necel˘ch ãtrnáct dní, ale
stála za to.
Za ‰kolní druÏinu bychom chtûly podûkovat Mgr. Hanû ·Ûrové, zastupitelce

Mateﬁská ‰kola
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SdruÏení pro Vinoﬁ, za ukázku návrhu rekonstrukce dûtského hﬁi‰tû a moÏnost vyjádﬁení 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 jarní prázdniny. V souãasné chvíli moÏná neplatí nûkterá v˘‰e zmínûná slova o návratu 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 kolegyním, kolegÛm, dûtem i jejich rodinám plno zdraví a klidn˘ch dní.
Lenka Kosmannová

Ze Ïivota ‰koly ■
Na karneval jsme se v‰ichni hodnû tû‰ili. Prostory tﬁíd i chodeb jen záﬁily. Nûkteré dûti vyrobily legraãní ‰a‰kovské ãepice, jinde klauny, barvami se to u nás jen
hemÏilo. Ve ãtvrtek 18.února pﬁi‰ly v‰echny 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 cíli pomocí barevn˘ch papírÛ, namotávání
bonbónu na tuÏku pomocí provázku, pﬁemísÈování balónkÛ ve dvojicích, modelování klauna z domácí modelíny, diskotéka
a dal‰í rÛzné zábavné hry a ãinnosti. Odmûnou byl dûtem hezk˘ diplom.
Za kolektiv M· Jana Kováﬁová

35

■ Ze Ïivota farnosti

Tﬁíkrálová sbírka 2021
Milí spoluobyvatelé Vinoﬁe a blízkého
okolí,
Tﬁíkrálová sbírka ve Vinoﬁi probûhla letos jiÏ po ãtrnácté (poprvé 2008), letos
v‰ak poprvé on line.
Navzdory situaci se letos vybralo celkem 29 245 Kã. Proti cca 52 000 Kã v loÀském roce je to sice ménû, ale vezmemeli v úvahu nároãnost situace, farnost Vinoﬁ
a Mûstská ãást Vinoﬁ a okolí opût prokázaly, Ïe blízkost srdcí nemÛÏe zastavit ani
vzdálenost, kterou vyÏadují opatﬁení na
ochranu pﬁed ‰íﬁením epidemie. Jsou-li si
lidé blízko solidaritou a pomocí, i tûÏkosti Ïivota se stávají snesiteln˘mi.
Dûkujeme v‰em dárcÛm a mnoho zdraví tûla i ducha za podpÛrn˘ t˘m pﬁeje:
Koordinátorka sbírky ADCH Praha
Ing. Mgr. Marie Nováková

Kostelní varhany

VáÏení spoluobãané, s radostí Vám
oznamujeme, Ïe i v roce 2021 bude akce
restaurování vinoﬁsk˘ch varhan pokraãovat. Farnost totiÏ obdrÏela pﬁíslib na poskytnutí dotace od Ministerstva kultury,
v celkové v˘‰i 400.000,- Kã. Povinná spoluúãast farnosti nad rámec této ãástky ãiní 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, rozhodne v˘sledek dotaãního ﬁízení MHMP, kter˘
budeme znát v kvûtnu 2021.
V souãasné dobû máme úspû‰nû za sebou zhruba tﬁetinu celé rekonstrukce. Hlavním pﬁedmûtem restaurování v minulém roce byly vzdu‰nice hlavního stroje a pedálu
(tedy dvû z celkov˘ch tﬁí). Vzdu‰nice jsou
srdcem varhan. Jsou to duté komory ve tva-
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ru kvádru, do kter˘ch je z jedné strany pﬁiveden vzduch vedením (vzduchovodem) od
mûchu. Ze spodní strany vzdu‰nice je napojena traktura – soustava mechanick˘ch
táhel a pﬁevodÛ, spojující vzdu‰nici s klaviaturou hracího stolu. Uvnitﬁ vzdu‰nice se
nachází systém ventilÛ a pﬁepáÏek pro rozvod vzduchu k jednotliv˘m pí‰Èalám, které
stojí na vrchní stranû vzdu‰nice. Právû Ïalostn˘ 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 klínového mûchu, podle pÛvodního vzoru. TéÏ
byly novû odlity nûkteré pí‰Èaly podle barokní pﬁedlohy z roku 1780 – tato ãást pÛvodních pí‰Èal se totiÏ nedochovala.

AÈ uÏ dopadne dotaãní ﬁízení MHMP
jakkoliv, díky Va‰í ‰tûdrosti máme povinnou spoluúãast na grantech pro rok 2021
zaji‰tûnou – v‰em dárcÛm upﬁímnû dûkujeme! 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 mecená‰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. Jakmile nám to vládní opatﬁení dovolí, opût
Vám tento program vynahradíme.
Více informací na webu
www.varhany-pro-vinor.cz.
Ondﬁej Hrub˘
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Tûlocviãná jednota Sokol Vinoﬁ
TùLOCVIâNÁ JEDNOTA SOKOL VINO¤ JE NA·ÍM NEJSTAR·ÍM SPOLKEM. V ROCE 2022 OSLAVÍME 100 LET OD
SVÉHO ZALOÎENÍ.
Je únor, po letech opût nádherná zima,
a tak si dnes pﬁipomeneme vinoﬁské hokejové 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 vidût ãáry, kruhy, brankovi‰tû. A pﬁes den se
bruslilo, trénovalo, veãer se hrál pod umûl˘m osvûtlením zápas. To bylo hﬁi‰tû obsypáno diváky, svûtlo nad sokolovnou bylo vidût ‰iroko daleko.
Bruslilo se v‰ude, kde se dalo. Tzv. podskaláci na Pohankovû rybníku, stﬁedovinoﬁáci na Velkém rybníku v ObÛrkách – a zálesáci na Ctûnickém rybníku. Mezi tûmito
skupinami byla i zdravá a pﬁátelská rivalita. 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 propadli tﬁeba v moãálu ve Ctûnickém lese,
moc vody v nûm sice nebylo, zato mokﬁí
a obalení smradlav˘m bahnem jsme utíkali domÛ, kde jsme samozﬁejmû hned dostali na zadek… Ale i lék na v‰echno – hork˘ ãaj s citronem.
Zimy uÏ jsou pryã, na místû hokejového hﬁi‰tû stojí kurty tenisové a nohejbalov˘. Dnes by hlasité fandûní uprostﬁed Vinoﬁe 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.
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Sokol sportování podporuje ze v‰ech
sil. A dûkuje moudr˘m zastupitelÛm, minul˘m i souãasn˘m, za zámûr a podporu
vybudování sportovního areálu se zimním
stadionem i plaveck˘mi bazény. I za vybrání optimální polohy tohoto areálu. Starostové i vedení okolních Kbel i Satalic
rovnûÏ plnû podporují vznik tohoto areálu 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 otevﬁen˘ v‰em zájemcÛm a nápadÛm k aktivnímu
pohybu. Pﬁed covidem v na‰í sokolovnû cviãilo spoustu zájemcÛ od nejmen‰ích, maminek s dûtmi, ÏákÛ základní ‰koly, oddílÛ, aÏ po na‰e seniory. Podle obsazení
sokolovny je moÏné vyãíst, Ïe za mûsíc prochází 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 muset ãasem covidem promoﬁit v‰ichni, a tak
pﬁejeme kaÏdému, aby mûl hladk˘ prÛbûh

a hluboce soucítíme s tûmi, kteﬁí toto ‰tûstí nemûli nebo nemají.
Se sokolsk˘m pozdravem
Nazdar-viru zmar!
Br. Fr. ·varc, místostarosta TJ Sokol Vinoﬁ

Vinoﬁ‰tí baráãníci v roce 2020
LoÀsk˘ rok byl pro v‰echny nároãn˘,
a ne jinak tomu bylo i u nás. NejrÛznûj‰í
vládní opatﬁení, ale také na‰e vlastní zodpovûdnost 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 masopustní prÛvod.
Jako vÏdy na‰e tetiãky pﬁipravily poho‰tûní a nabídli chléb se sádlem a solí, kapiãku slivoviãky, dûti dostaly tepl˘ nápoj.
V kvûtnu plni nadûje a radosti z krásného 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 oslavili v˘roãí, která z dÛvodu uzavﬁení Rychty nemohla b˘t uskuteãnûna.
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Na mimoﬁádném valném sedûní, které
probûhlo v srpnu byl zvolen statutární zástupce 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 nazvali „POTKÁVÁNÍ SE“. U otevﬁeného okénka 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 rádi za moÏnost krátkého setkání a vzájemného popﬁání si do nového roku.
tetiãka VaÀková, místorychtáﬁka

Zahrádkáﬁi
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■ Spoleãenská kronika

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

Spoleãenská kronika
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

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
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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

Inzerce ■
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:
SVÁ¤Eâ CO2
MONTÁÎNÍ PRACOVNÍK
ELEKTROMECHANIK – MONTÁÎNÍ PRACOVNÍK
(vyhlá‰ka ã. 50/1978 Sb. v˘hodou)
STROJÍRENSK¯ PRACOVNÍK HUTNÍHO SKLADU

E-mail: sykora@autotech.cz

HLEDÁ SE

Elektroinstalaãní práce
ElektromontáÏe

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.

ElektroSERVIS Hanzlík
novostavby dﬁevostavby rekonstrukce

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

Sly‰í na jméno Karmen.

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

• rekonstrukce elektroinstalace domÛ, bytÛ
a men‰ích provozoven
Du‰an Hanzlík
Jasmínová 172
25073 Přezletice
Telefon:
777 844 000
E-mail:
dusan.hanzlik@volny.cz

• zhotovení elektroinstalace
v novostavbách
• stavební pﬁípojky a staveni‰tní rozvádûãe
• zaji‰tûní elektrick˘ch revizí a odstranûní
pﬁípadn˘ch závad (SVJ, provozovny atd.)

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

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

placená inzerce

Informace na tel.: 602 412 084

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

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

placená inzerce
placená inzerce

■ Inzerce
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Ceny inzerce ve Vinoﬁském zpravodaji
Formát

Orientace

Cena bez DPH

1/1 A4
2/3 A4
1/2 A4
1/3 A4
1/4 A4

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

2.000 Kã
1.300 Kã
1.000 Kã
650 Kã
500 Kã

Rozmûr inzerátu
‰íﬁka
v˘‰ka
182 mm
257 mm
182 mm
168 mm
182 mm
126 mm
182 mm
86 mm
88 mm
126 mm

A

A
A
A
A

Ceny za grafické zpracování inzerátu:
1/1 A4: 500 Kã 2/3 A4: 400 Kã 1/2 A4: 300 Kã 1/3 A4: 200 Kã 1/4 A4: 100 Kã
Pokud se jedná o subjekt s trval˘m pobytem, pﬁípadnû sídlem spoleãnosti nebo provozovnou
v Mâ Praha–Vinoﬁ, platí sleva 20 % ze základu danû DPH.

Uzávûrky: 25. 2.,

25. 4.,

25. 6.,

25. 8.,

25. 10.,

25. 12.
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