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VáÏení a milí ãtenáﬁi Vinoﬁského zpravodaje,
VáÏení a milí ãtenáﬁi Vinoﬁského zpravodaje,
kdyÏ jsme na jaﬁe loÀského roku zaãínali vydávat ná‰ ãasopis v novém formátu, podepisoval jsem zpoãátku tyto úvodníky cel˘m jménem. Jako radní, povûﬁen˘ modernizací zpravodaje, jsem se za jeho podobu i náplÀ cítil zodpovûdn˘ a chtûl
jsem, abyste mûli jasno, komu za ty zmûny mÛÏete vynadat.
Místo nadávek ale zaãaly postupnû chodit ohlasy kladné aÏ nad‰ené (díky za nû!), takÏe jsem se napﬁí‰tû rozhodl struãn˘ podpis „Redakce“. Ná‰ magazín je totiÏ kolektivním dílem (sloÏení
redakãní rady si mÛÏe pﬁeãíst v tiráÏi) a povaÏoval jsem tudíÏ
za správné zvát vás k ãetbû nov˘ch ãísel jménem v‰ech, kteﬁí
pro vás ãasopis pﬁipravují.
Tentokrát ale dole najdete jméno mé maliãkosti znovu. DÛvodem je dal‰í novinka, která jde co do odpovûdnosti za mnou.
Máte tedy dal‰í moÏnost vyﬁíkat si v‰e, co máte na srdci, pﬁímo s „povûﬁen˘m radním.“ Co se pﬁihodilo? Ve sv˘ch po‰tovních schránkách jste urãitû na‰li nové periodikum s názvem Vinoﬁské noviny. Proã a jak vzniklo? Dvoumûsíãní frekvence
vydávání Vinoﬁského zpravodaje zkrátka nebyla schopna pokr˘t a pﬁedem upozornit na v‰echny aktuality, které se dûjí na
radnici, v radû, zastupitelstvu, v na‰ich pﬁíspûvkov˘ch organizacích nebo spolcích. KvÛli souãasné covidové (a doufejme, Ïe
uÏ spí‰e postcovidové) situaci se toho navíc kolem nás neustále mûní tolik, Ïe jsme se rozhodli vyﬁe‰it situaci s obecnou
informovaností pomûrnû radikálnû. V˘sledkem jsou právû ãernobílé ãtyﬁstránkové noviny, které budete dostávat zdarma mûsíc co mûsíc. Díky nim vám neunikne nic dÛleÏitého napﬁíklad
od dat v˘vozu bioodpadu, pﬁes podstatné body, projednávané
radou, tﬁeba aÏ po novinky ze základní ‰koly a upozornûní na
kulturní a spoleãenské akce.
A Vinoﬁsk˘ zpravodaj? Ten bude samozﬁejmû vycházet i nadále, a jak doufám, v‰echny své stávající kvality si ponechá. Budete v nûm tedy i nadále nacházet zajímavé ãlánky, rozhovory a reportáÏe z akcí a událostí, které uÏ probûhly. Na rozdíl
od Vinoﬁsk˘ch novin, které si nekladou jiné pﬁedsevzetí, neÏ vás
rychle a struãnû informovat o v‰em, co se dûje ãi bude dít, by
mûl b˘t Vinoﬁsk˘ zpravodaj atraktivním barevn˘m magazínem,
plnícím i funkci jakési místní kroniky a majícím ambici nekonãit ve tﬁídûném odpadu, ale ve va‰ich rodinn˘ch archivech.
To v‰e hodláme zvládnout v rámci jednoho rozpoãtu urãeného na ti‰tûná média. Nemusíte se proto bát, Ïe je kombinace „noviny-ãasopis“ fanfarónsk˘m podnikem, kvÛli kterému
radnice sahá po penûzích, které by mûly konãit jinde.
Rád bych tedy popﬁál redakãní radû Vinoﬁsk˘ch novin, vedené Markétou Kilingerovou, i redakãní radû Vinoﬁského zpravodaje, jíÏ pﬁedsedá Iveta Bou‰ová, aby je práce na pﬁípravû
obou periodik pokud moÏno tû‰ila a bavila a abyste to jako ãtenáﬁi obou periodik poznali a ocenili. A co víc si pﬁát?
U aktuálního ãísla Vinoﬁského zpravodaje vám pﬁeji jako
vÏdy zajímavé a inspirativní poãtení. Na va‰e reakce a pﬁíspûvky
se tû‰ím na adrese robert.rytina@praha-vinor.cz
Robert Rytina,
zástupce starosty a radní Mâ Praha-Vinoﬁ

Tzv. Kovárna na Zámeckém dvoﬁe (ãlánek str. 11)
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Slovo starosty ■

Senátorské okénko ■

VáÏení spoluobãané,
Nejv˘znamnûj‰í událostí kvûtna 2021 je
otevﬁení tﬁí novû zrekonstruovan˘ch hﬁi‰È.
Velkého dûtského hﬁi‰tû V Podskalí, hﬁi‰tû
s medúzou u Z· Prachovická a sousedního hﬁi‰tû pro míãové sporty. Obnova
a modernizace tûchto hﬁi‰È je nejvût‰í investiãní akcí Vinoﬁe v tomto roce s celkov˘mi náklady pﬁesahujícími 7 mil. Kã. Chtûl
bych podûkovat v‰em, kteﬁí se na pﬁípravû tûchto velk˘ch a komplexních rekonstrukcí podíleli a je jedno zda sv˘mi nápady, pﬁípravou projektÛ nebo ﬁízením
samotn˘ch prací. Doufám, Ïe nová hﬁi‰tû
a sportovi‰tû pﬁinesou vinoﬁsk˘m dûtem
a mládeÏi velkou radost.
Michal Biskup

Senátorské okénko
Za uplynulé dva roky v Senátu jsem si
uÏ zvykl, Ïe nejvût‰í ohÀostroj vzniká vût‰inou kolem nápadÛ, po kter˘ch po pár
mûsících uÏ ne‰tûkne ani pes. A naopak
skuteãnû dÛleÏité vûci se ve veﬁejné debatû prakticky neobjeví. Prvním pﬁíkladem
jsou tzv. kvóty na ãeské potraviny, které
jsme projednávali na bﬁeznové schÛzi. Ve
skuteãnosti ‰lo o zákon, kter˘ primárnû ﬁe‰il dvojí kvalitu potravin. Ale pak do nûj
ve snûmovnû na návrh SPD vloÏili je‰tû
ustanovení, které pﬁikazovalo obchodníkÛm, kolik procent zboÏí tuzemské provenience musí sv˘m zákazníkÛm prodat. Nikoli nabídnout, ale skuteãnû prodat!
Pﬁedstava, jak obchodníci kontrolují zákazníkÛm nákupní ko‰íky a vyhazují z nûho
„nevhodné“ zboÏí, uãinila z tohoto návrhu
jasného kandidáta na nejnesmyslnûj‰í na-

ﬁízení roku. Pokud by pro‰lo, zpÛsobilo by
bezpochyby velké v˘padky v zásobování,
skokové zdraÏení nedostatkov˘ch potravin a nutnost masivních dotací ãesk˘m
agrokomplexÛm - to byl zﬁejmû jeden
z hlavních dÛvodÛ, proã se pro tak absurdní naﬁízení na‰lo ve snûmovnû tolik
ochotn˘ch hlasÛ. V Senátu jsme tuhle absurditu jednoznaãnû zamítli a snûmovna
se ji tam uÏ pak na‰tûstí ani nepokusila
vrátit. Spáchat okázalé politické harakiri se
pÛl roku pﬁed volbami uÏ nikomu nechtûlo.
Zcela ve stínu tohoto zákona zÛstalo
naopak projednání dokumentu s názvem
„Národní plán obnovy“. Tento text pﬁitom
pﬁedstavuje vládní plán, kam poslat 172
miliard korun, které by k nám v pﬁí‰tích letech mûly dorazit z fondÛ EU jako pomoc
s restartem zemû po koronavirové krizi.

Zatím obsahuje víceménû obecné teze, které spí‰e formálnû naplÀují poÏadavky Evropské unie, do jak˘ch oblastí mají b˘t investice smûﬁovány. Ale nic, co by se dalo
nazvat plánem, kter˘ má své priority, cíle
a etapy. V dokumentu lze najít povzbudivû
znûjící teze jako „transformace prÛmyslu“,
„pﬁechod na ãist‰í zdroje“ nebo „adaptace
na klimatickou zmûnu“. JenÏe ve stejnou
dobu vláda rozhodla o „dáreãku“ 40 miliard ve formû kompenzaãního bonusu za
emisní povolenky pro nejvût‰í zneãi‰Èovatele aÏ do roku 2030, coÏ je krok úplnû
opaãn˘m smûrem. Je to poﬁád stejná písniãka. Vláda slavnostnû vyhlásí, Ïe vyráÏíme plnou parou vpﬁed a pak v tichosti zaﬁadí zpáteãku. Ale v‰eho do ãasu…
Hezké dny pﬁeje v‰em
David Smoljak, senátor za Prahu 9
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Vinoﬁ‰tí senioﬁi se seãetli zﬁejmû bez problémÛ
Od prvních vteﬁin dne 27. bﬁezna 2021,
kdy bylo zahájeno na celém území na‰í republiky Sãítání lidu, byla moÏnost elektronického vyplnûní sãítacího formuláﬁe na internetov˘ch stránkách www.scitani.cz.
Spolu s kolegy z V˘boru pro sociální vûci
a zdravotnictví jsme se pokou‰eli cílenû dotazovat na‰ich seniorÛ, zda jim pﬁi vyplnûní sãítacích formuláﬁÛ mÛÏeme b˘t nápo-

mocni a pﬁesnû mûsíc po zahájení sãítací
akce jsme naplánovali ná‰ mal˘ vinoﬁsk˘
„Kulov˘ blesk“. Spolu s Ivanou Zikmundovou, která zaji‰Èuje terénní péãi a pomoc
na‰im osamocen˘m seniorÛm, jsme nabídli moÏnost spoleãného vyplnûní on-line
formuláﬁe v domácnostech zájemcÛ. Samotné nás pﬁekvapilo, Ïe finálnû nabídky
vyuÏili toliko tﬁi senioﬁi. Pﬁesto akce trvala

více neÏ dvû hodiny, protoÏe kaÏd˘ ze zájemcÛ nás krom sdûlení povinn˘ch údajÛ
zahrnul sv˘m vyprávûním, vzpomínkami
i mal˘m poho‰tûním. A to samozﬁejmû ne‰lo odmítnout. Dûkujeme. V kaÏdém pﬁípadû do organizaãních schopností Dr. Radosty ve skvûlém podání Rudolfa Hru‰ínského
z v˘‰e zmínûného filmu mám je‰tû daleko.
Jan âervenka, radní, pﬁedseda V˘boru
pro vûci socální a zdravotní

Vinoﬁské fasády

len˘ dÛm na kﬁiÏovatce Mladoboleslavská –
Îivanická, kde je papírnictví a kadeﬁnictví.
Opravena by mûla b˘t celá fasáda, vymûnûna nûkterá okna a obnovena hydroizolace v zadním traktu. Dal‰í budovou v poﬁadí je zdravotní stﬁedisko a jeho dozateplení,
samozﬁejmû také s novou fasádou. Poslední, a asi nejsloÏitûj‰í je pﬁipravovaná rekonstrukce fasády staré ‰koly na Vinoﬁském
námûstí. Souãasná podoba se zazdûn˘mi

pÛvodními vchody, a ne úplnû dobﬁe zaãi‰tûn˘mi ‰paletami po v˘mûnû oken není
úplnû reprezentativní. Proto spolupracujeme i s památkáﬁi, kteﬁí se podíleli na opravû Karlova mostu, aby nám pomohli navrhnout odstíny barev, jeÏ byly pouÏity
pﬁed 120 lety. Budeme rádi, pokud se po
opravû fasády zaskví stará ‰kola ve stejné
kráse jako v roce 1896.
Michal Biskup

Od zaãátku roku vysadila Mâ Praha Vinoﬁ 30 ks jabloní, 23 ks hru‰ní, 50 ks dubÛ letních,
13 ks lip velkolist˘ch a 28 star˘ch odrÛd tﬁe‰ní ve 4 alejích, z ãehoÏ 2 jsou zcela nové.

Mladoboleslavská, jako nejfrekventovanûj‰í vinoﬁská komunikace s 12000 prÛjezdy vozidel za den si o dal‰í pﬁechod ﬁíkala
jiÏ roky.

Mûstská ãást má v majetku ﬁadu nemovitostí. V‰echny potﬁebují péãi, a ne v‰em
se jí v poslední dobû dostalo. Letos jsme zaãali archivem, tak zvanou „ptáãkárnou“ za
ã.p. 23 na Vinoﬁském námûstí. Nikdy neomítnutou budovu, jeÏ desítky let kaÏd˘ poznal podle plynosilikátov˘ch tvárnic zdobí
od dubna nov˘ kabát z hezké hladké omítky. Chystáme i dal‰í projekty rekonstrukcí
fasád a zateplení. První budovou bude ze-
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8. bﬁezna na MDÎ byl ve Vinoﬁi instalován jiÏ druh˘ Alzabox. ZboÏí
si z nûho mohli zákaznící vyzvednout jiÏ t˘den poté.

V dubnu byl dokonãen více jak 500m dlouh˘ chodník aÏ na hranice
obce Podolanka. Nyní Mâ Praha Vinoﬁ jedná s Podolánkou o spoleãném projektu propojení chodníkÛ pﬁes nov˘ mostek, aby se bezpeãnû pro chodce propojily centra na‰ich sídel.

Ve spolupráci s MHMP se podaﬁilo obnovit cesty Vinoﬁsk˘m parkem,
vyﬁezány byly prÛchody v padl˘ch kmenech a na nûkter˘ch místech
‰tûrkem a pískem zpevnûn blátiv˘ povrch.

Most pﬁes Vinoﬁsk˘ potok je souãástí Cyklostezky Vinoﬁ Satalice. Její
otevﬁení se oãekává v prÛbûhu kvûtna. Paralelnû s tím se jiÏ rozjela
i v˘stavba cyklostezky Vinoﬁ-Kbely.

Dopravnû problémov˘m místem byla dlouho zastávka MHD pﬁed
úﬁadem Mâ. Vozidla parkovala po obou stranách a ãekající na autobus blokovali vstup na po‰tu. Nové ﬁe‰ení v˘raznû zpﬁehlednilo
a zjednodu‰ilo provoz a pﬁispûlo k vût‰í bezpeãnosti.

Na Bohdaneãské pﬁibyly dva dlouho poÏadované pﬁechody pro
chodce. Jejich v˘stavba byla policií podmínûna i sjednocením zaãátku obytn˘ch zón a jejich doplnûnim pﬁíãn˘mi prahy. Zv˘‰ení bezpeãnosti chodcÛ a zejména dûti je hlavní prioritou Mâ.
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Vinoﬁ - sport a voln˘ ãas
V minulém ãísle Vinoﬁského zpravodaje jsme se zamûﬁili na místní komunikace
pro pû‰í a bezpeãnost osob v provozu.
Tentokrát máme v hledáãku sportovní
a volnoãasovou infrastrukturu pro pohybové aktivity veﬁejnosti. Je infrastruktura
pro sport a voln˘ ãas ve Vinoﬁi dostateãná? Nabízí Vám Vinoﬁ a její okolí dostatek
moÏností pro Va‰e volnoãasové aktivity?
Co Vinoﬁ ãeká a (snad) nemine
Rozvoj veﬁejnû pﬁístupné (a tedy bezplatné) i soukromé sportovní infrastruktury v posledních letech zatím zaostává za
pﬁekotn˘m nárÛstem obyvatel na‰í mûstské ãásti. Hlavním dÛvodem je nedostatek vhodn˘ch pozemkÛ v majetku mûstské ãásti, pﬁípadnû Hlavního mûsta Prahy,
na kter˘ch by bylo moÏné hﬁi‰tû a sportovní „plácky“ budovat. Navíc se ve‰kerá
sportovi‰tû, stejnû jako vût‰ina sluÏeb, koncentrují v historicky star‰í, jiÏní ãásti Vinoﬁe. Pﬁesto Mâ Vinoﬁ hledá zpÛsoby, jak
sportovní a volnoãasovou infrastrukturu
vhodnû roz‰íﬁit a zajistit její dostupnost co
moÏná nejvût‰ímu poãtu obyvatel, aby
mohli aktivnû a zdravû trávit svÛj voln˘ ãas.
Proto byl vypracován zámûr na vybudování dal‰ích sportovi‰È za areálem FK
VINO¤ zahrnující napﬁ. tenisové kurty ãi
hﬁi‰tû na pláÏov˘ volejbal. Nezbytnou podmínkou jejich vzniku je v‰ak smûna pozemkÛ s developerem. Dal‰ím plánovan˘m
rozvojov˘m zámûrem Hlavního mûsta
Prahy v oblasti sportovní infrastruktury je
v˘stavba zimního stadionu s venkovním
koupali‰tûm (u kﬁiÏovatky ulic Mladoboleslavská/Vinoﬁská). Termín realizace v‰ak
zatím není znám, neboÈ jiÏ více neÏ ‰est let
probíhá potﬁebná zmûna územního plánu,
jejíÏ konec je v‰ak stále v nedohlednu.
Na dubnovém jednání zastupitelstva
Mâ byl pﬁedstaven komerãní zámûr soukromého investora na vybudování restaurace a sportovního areálu na opaãné stranû Vinoﬁe - za supermarketem BILLA
a obytnou zástavbou „UNIGA“. Vzhledem
k tomu, Ïe se lokalita nachází v tûsném sousedství obytné zóny, a navíc se podle územního plánu jedná o typ území „zeleÀ mûstská krajinná“, bude koneãná podoba tohoto
projektu pﬁedmûtem dal‰ích jednání.
Do Vinoﬁe pﬁi‰el workout
Jak jsme Vás informovali v minulém
ãísle tohoto zpravodaje, aktuálnû se dokonãuje rekonstrukce multifunkãního
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hﬁi‰tû v Opoãínské ulici, vedle tûlocviãny
základní ‰koly. Hﬁi‰tû je vybaveno umûl˘m
povrchem, brankami a ko‰i na basketbal.
Vûﬁíme, Ïe se k nûmu budou jeho uÏivatelé chovat slu‰nû, a Ïe na‰im sportovcÛm
umoÏní mnoho sportovních záÏitkÛ.
Ve Vinoﬁi jiÏ byl realizován také nov˘
moderní typ sportovi‰È, urãen˘ch pro tzv.
workout, tedy cviãení s vlastní váhou tûla. Hﬁi‰tû na workout jsou instalována
v pﬁedzámãí Vinoﬁského zámku a v parku
V Podskalí (zde musela b˘t ãást prvkÛ demontována v rámci rekonstrukce dûtského hﬁi‰tû a bude pﬁemístûna jinam). Tﬁetí
hﬁi‰tû na workout je plánováno u Cukrovarského rybníka (za areálem PraÏské strojírny, a.s.). A díky malebné okolní pﬁírodû
máme také skvûlé moÏnosti pro chÛzi, bûh
ãi bûÏkování.
Sportovní organizace ve Vinoﬁi
Vedle veﬁejnû pﬁístupn˘ch sportovi‰È je
moÏné si ve Vinoﬁi zasportovat také tzv.
„organizovanû“, tedy v rámci sportovních
klubÛ a spolkÛ. Tím zﬁejmû nejznámûj‰ím
je Tûlocviãná jednota Sokol Vinoﬁ (dále „TJ
Sokol Vinoﬁ“). Areál vinoﬁské sokolovny
v ulici Klenovská zahrnuje velkou tûlocviãnu, dva venkovní tenisové kurty, hﬁi‰tû
na nohejbal. âinnost TJ Sokol Vinoﬁ probíhá v nûkolika oddílech, zamûﬁen˘ch napﬁ. na stolní tenis, nohejbal, volejbal, tenis,
florbal, cviãení pro Ïeny, dûti a dal‰í aktivity rozvíjející tûlo i ducha. Z· Vinoﬁ jiÏ nûkolik let vyuÏívá sokolovnu pro hodiny
tûlesné v˘chovy. Podrobné informace
o spolku a jeho aktivitách viz www.tjsokolvinor.cz.
Nebyli bychom v âechách, kdyby u nás
nebyl zastoupen ãesk˘ „národní“ sport, tedy fotbal. Ten ve Vinoﬁi rozvíjí zejména FK
VINO¤ 1928, z.s. Nad‰ení fotbalisté rozliãn˘ch vûkov˘ch kategorií mají k dispozici travnaté fotbalové hﬁi‰tû a men‰í hﬁi‰tû s umûl˘m povrchem v areálu Jirky
âadka v Bohdaneãské ulici. Podrobné informace o klubu zájemci naleznou na
www.fkvinor.cz.
MoÏnosti sportovního a volnoãasového vyÏití nabízí (za „normálních“ okolností) také Komunitní Vinoﬁské centrum Vincent. Mal˘ sál v pﬁízemí Vincenta slouÏil
pﬁed vypuknutím epidemie COVID-19 pro
skupinové cviãení a dûtské krouÏky. Chybí
zde v‰ak ‰atna, a velikost sálku (cca 10
osob) limituje kapacitu i typy aktivit. Sportovní aktivity se proto v budoucnu pﬁe-

místí z budovy Vincenta v Opoãínské ulici do suterénu zdravotního stﬁediska, kde
dosud pÛsobilo fitcentrum. V rámci plánované rekonstrukce objektu zdravotního
stﬁediska (sanace, hydroizolace) dojde
k úpravû suterénu, ve kterém vznikne nová velká tûlocviãna spojením dvou men‰ích místností.
Sálek v pﬁízemí Vincenta v Opoãínské
ulici bude pﬁemûnûn na multifunkãní prostor ke komunitnímu setkávání. Budou se
zde konat akce Vincenta a knihovny, besedy a pﬁedná‰ky, které se dﬁíve konaly
v místnosti s dûtskou hernou v prvním patﬁe, a prostor bude k dispozici také seniorÛm. V˘hodou je bezbariérov˘ pﬁístup
a moÏnost propojení s posezením v zahradû. Aktuální podrobnosti o fungování centra Vincent jsou zveﬁejÀovány na www.praha-vinor.cz/zivot-ve-vinori/vincent/.
Sportovní aktivity jsou realizovány také v tûlocviãnû základní ‰koly v Prachovické ulici. Moderní tûlocviãna (s plochou
hﬁi‰tû 38 x 18 metrÛ) je vybavena pro tenis, badminton, florbal, basketbal, volejbal,
házenou. Tûlocviãna je v‰ak plnû vytíÏena
‰kolními aktivitami (v˘uka, sportovní
krouÏky, badminton, tenis), k pﬁípadnému
skupinovému pronájmu veﬁejnosti je pﬁístupná jen minimálnû (ve vybran˘ch veãerních hodinách). V budovû ‰koly na Vinoﬁském námûstí je men‰í tûlocviãna, jeÏ
slouÏí pro odpolední sportovní krouÏky
a cviãení dospûl˘ch, které je zde realizováno externû. Informace o nabídce aktivit
lze nalézt na www.zsvinor.cz a stránkách
mûstské ãásti.
Podûlte se s námi o své názory
a zku‰enosti
Co ﬁíkáte Vy na moÏnosti trávení volného ãasu a kvalitu a kvantitu sportovní infrastruktury ve Vinoﬁi? Budeme rádi, kdyÏ
nám na toto téma vyplníte krátk˘ dotazník.
Jeho zji‰tûní budou opût vyuÏita pro pﬁipravovan˘ Strategick˘ plán Mâ Vinoﬁ a tedy pro rozvoj na‰í mûstské ãásti. 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://vinor-a-sport.vyplnto.cz/.
Na Va‰e odpovûdi se tû‰íme
do 31. kvûtna 2021.
Martin Mach Ondﬁej, Johana Bene‰ová
(V˘bor pro územní rozvoj a ÎP)

Informace zastupitelÛ ■

Dotazník „Vinoﬁ a sport“
1. VyuÏíváte pravidelnû nûjaké místní veﬁejnû pﬁístupné a/nebo soukromé sportovi‰tû, hﬁi‰tû ãi
tûlocviãnu? (prosím vyberte v‰echny relevantní odpovûdi)
ANO, nav‰tûvuji bezplatné hﬁi‰tû/sportovi‰tû
NE, nenav‰tûvuji bezplatné hﬁi‰tû/sportovi‰tû
ANO, nav‰tûvuji soukromé (placené) hﬁi‰tû/sportovi‰tû
NE, nenav‰tûvuji soukromé (placené) hﬁi‰tû/sportovi‰tû

2. Realizujete ve Vinoﬁi své sportovní aktivity? (v dobû pﬁed platností opatﬁení proti ‰íﬁení nemoci
COVID-19; prosím vyberte právû jednu odpovûì)
NE
ANO
Uveìte, prosím, jaké:

3. Je podle Vás ve Vinoﬁi dostatek infrastruktury pro sport a volnoãasové aktivity pro v‰echny vûkové
kategorie? (prosím vyberte právû jednu odpovûì)
ANO
NE

4. Pro jak˘ typ sportu a/nebo volnoãasové aktivity podle Vás chybí ve Vinoﬁi sportovní infrastruktura?
(prosím vyberte v‰echny relevantní odpovûdi)
Hﬁi‰tû s prvky pro seniory
Volejbal
Basketbal
Lední bruslení
Koleãkové bruslení
Plavání
Skate
Parkour
Pétanque
Discgolf
Îádn˘, infrastruktura je dostateãná
Jin˘, prosím uveìte:
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■ Informace zastupitelÛ
5. Jste ãlenem nûkterého z místních sportovních klubÛ? (prosím vyberte právû jednu odpovûì)
NE
ANO
Uveìte, prosím, jakého:

6. VyuÏíváte pravidelnû sportovní zaﬁízení jinde v Praze ãi okolí nebo jste ãlenem jiného sportovního
klubu mimo Vinoﬁ? (v dobû pﬁed platností opatﬁení proti ‰íﬁení nemoci COVID-19; prosím vyberte
v‰echny relevantní odpovûdi)
ANO, pravidelnû vyuÏívám sportovní zaﬁízení mimo Vinoﬁ
ANO, jsem ãlenem sportovního klubu mimo Vinoﬁ
NE, nevyuÏívám sportovní zaﬁízení mimo Vinoﬁ
NE, nejsem ãlenem Ïádného sportovního klubu mimo Vinoﬁ

7. Je nûco, co Vám k naplnûní volného ãasu ãi sportovnímu vyÏití ve Vinoﬁi opravdu schází? (prosím
uveìte struãn˘ popis)

Údaje pro zpracování v˘sledkÛ ankety:
8. Dotazník vyplnil/a:
Îena

MuÏ

9. Uveìte prosím svÛj vûk:
Do 18 let
18-30 let
31–55 let
56–65 let
66–75 let
76 a více let

10. Bydlíte ve Vinoﬁi?
ANO
NE, uveìte prosím, jak˘ je Vá‰ vztah k Vinoﬁi:

V˘sledky ankety 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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Informace zastupitelÛ ■

Krajinné úpravy v okolí Cukrovarského rybníka
Poãátkem dubna byly odborem ochrany prostﬁedí MHMP zapoãaty krajinné
úpravy v okolí Cukrovarského rybníka. Po
poãáteãních úpravách terénu budou na
této lokalitû vysazeny staré odrÛdy rÛzn˘ch ovocn˘ch stromÛ (20x tﬁe‰nû - odrÛdy Rychlice nûmecká, Libûjovská, Troprichterova, Hedelfingenská, 2x hru‰nû odrÛdy Ananaska ãeská, Kongresovka,
4x jablonû – odrÛdy Hájkova mu‰kátová
reneta, 4x slivonû – odrÛdy Jojo, Elena,
Domácí, Hamanova). Pod stromy bude zaloÏen nov˘ trávník a kvetoucí plo‰ky, kte-

ré podpoﬁí druhovou pestrost ÏivoãichÛ
a rostlin.
V˘sadba tﬁe‰Àového stromoﬁadí a dal‰í roztrou‰ené ovocné v˘sadby umoÏní
v budoucnu obyvatelÛm Vinoﬁe pﬁíjemné
procházky, moÏnost rekreace, a také sbûru ovoce, které se bude v prÛbûhu celého
roku stﬁídat.
Dále by mûl v prostoru vzniknout cviãební prvek (venkovní posilovna) a posezení s moÏností vyuÏití klidné lokality Vinoﬁe
s oÏivením prostoru za PraÏskou strojírnou.
Milan Anto‰, zástupce starosty

Pﬁíspûvky opoziãních zastupitelÛ
Malé zamy‰lení: mÛÏe nastat nûco hor‰ího?
Na posledním zasedání Zastupitelstva
Mâ Praha – Vinoﬁ bylo pomûrnû Ïivo. Zapﬁíãinilo to projednávání zámûru soukromého investora na vyuÏití pozemku ã.
1361/2 v k.ú. Vinoﬁ na sportovi‰tû a odpoãinkovou zónu. Tento pozemek se nalézá za stavebninami, ale pﬁedev‰ím také za
rodinn˘mi domky v ulicích Na Rampách,
U Hájku a Na Tykaãce. Obãané bydlící v této ãásti Vinoﬁe pﬁi‰li na zastupitelstvo
v hojném poãtu, aby vyjádﬁili svÛj nesouhlas s tímto zámûrem. A mají k tomu pádné dÛvody, napﬁ. pﬁedpokládan˘ hluk z tenisov˘ch kurtÛ, kluzi‰tû a letní restaurace,
omezení pohybu ÏivoãichÛ, plánované valy, ze kter˘ch bude v˘hled do soukromí zahrad atd. Pﬁeãtûte si zápis ze zasedání zastupitelstva. Investor navíc jiÏ nyní
postavil ãernou stavbu – betonové oplocení pozemku, které hyzdí okolí rodinn˘ch
domkÛ a zabraÀuje migraci zvíﬁat.

Chci se pozastavit nad jedním aspektem. Pan starosta na závûr debaty prohlásil: „MÛÏete nûco blokovat, ﬁízení se prodlouÏí, ale ve v˘sledku tu investor mÛÏe
postavit nûco hor‰ího a dopady budou pak
hor‰í“. Zajímavé je, Ïe tent˘Ï argument pouÏilo minulé vedení Mâ (kde byl souãasn˘
starosta zástupcem starosty) proti referendu, které poÏadovalo vypovûzení Smlouvy
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. Také tehdy vedení Mâ argumentovalo, Ïe pokud se smlouva vypoví, mÛÏe developer na
tomto pozemku postavit „nûco daleko hor‰ího“, napﬁíklad i byty pro „nepﬁizpÛsobivé
obãany“. VÛbec nevzalo v úvahu, Ïe naopak
mohlo vyjednat pro obyvatele Vinoﬁe pﬁíznivûj‰í smlouvu.

Z ãeho pramení to pﬁesvûdãení, Ïe kdyÏ
do toho budou obãané „rejpat“, tak to bude je‰tû hor‰í? To jsme nemuseli v osmdesátém devátém dûlat revoluci. Mnozí
dnes moÏná namítnou, ale vÏdyÈ dnes je
to hor‰í neÏ za bol‰evika. Ne, není to hor‰í, ztrácíme historickou pamûÈ. K ideální
situaci (kterou bohuÏel nikdy nedosáhneme) to máme v‰ak je‰tû skuteãnû hodnû
daleko. Je v‰ak potﬁeba, aby lidé nepropadali do nûjaké letargie a vÏdy a znova do
toho „rejpali“. A to jak na úrovni celospoleãenské, tak i na komunální úrovni.
A proto vÏdy budu na stranû tûch, kteﬁí se staví za své oprávnûné poÏadavky.
„Bude líp“ nám nezajistí nûjak˘ „spasitel“,
ale musíme se o to zaslouÏit sami. A nebát se toho, Ïe kdyÏ se ozvu, tak se mÛÏe
stát nûco hor‰ího. Ze zku‰enosti víme, Ïe
tomu tak není.
Jan Obruãa

svÛj slib splnila. Magistrát je informován
o tom, Ïe Vinoﬁ chce lesopark, zná i dÛvody, ale z urãit˘ch dÛvodÛ nekoná.
A protoÏe úkolem opozice je pochybovat, vydala jsem se tedy na Magistrát
hl. m. Prahy, abych zjistila, Ïe opravdu ﬁe‰ení na‰eho oprávnûného poÏadavku
„nûkde vázne“. A protoÏe jsem zvyklá ﬁe‰it problémy, hledala jsem zpÛsob, jak dát

magistrátu zﬁetelnûji najevo, Ïe realizace
lesoparku je skuteãnû nezbytná. Nejen
pro nás Vinoﬁáky, ale i pro Kbely, LetÀany a âakovice. Ale vlastnû pro celou Prahu. Vût‰ina obyvatel totiÏ nehraje a ani
nehodlá hrát golf. Ale za to chce chodit
na procházky, venãit pejsky, pozorovat
pﬁírodu, jezdit na kole. Víc je asi zbyteãné se rozepisovat.

VáÏení pﬁátelé,
Jako opoziãní zastupitelka se snaÏím
dûlat svou práci poctivû a musím ﬁíci, Ïe
mû mnohdy naplÀuje optimismem a nezﬁídka je pro mû i obveselením. Ráda sly‰ím, jak tomu bylo na dubnovém zasedání zastupitelstva, Ïe tato informace
speciálnû pro mû bude zajímavá. Jedná se
o golfové hﬁi‰tû a musím konstatovat, Ïe
rekapitulace ústy pana starosty skuteãnû
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■ Informace zastupitelÛ ■ Ctûnice
A na‰la jsem ﬁe‰ení, které by mûlo dle
vyjádﬁení odpovûdn˘ch pracovníkÛ pomoci: PETICE! Proto se obrátím jménem
sdruÏení „Vinoﬁ – místo pro Ïivot“ na zástupce ostatních stran a sdruÏení v zastupitelstvu mûstské ãásti Vinoﬁ s návrhem na podání petice a pﬁedpokládám, Ïe

najdeme shodu a obãané budou mít ‰anci vyjádﬁit svÛj postoj. V pﬁípadû, Ïe nebudou chtít iniciovat podání petice, podáme tuto petici za na‰e sdruÏení „Vinoﬁ
- místo pro Ïivot“. O to vût‰í radost budete mít, váÏení pﬁátelé, aÏ zasadíte svÛj první stromek do tolik chtûného lesoparku.

O to vût‰í radost, Ïe jste, mnozí z vás tﬁeba poprvé, vyuÏili moÏnosti, kterou nám
demokracie dává: svobody vyjádﬁit svÛj
názor.
Pﬁeji vám v‰em hlavnû zdraví, ale také
toleranci a ohleduplnost.
Lenka Turnerová

Zámeck˘ areál Ctûnice
Bohdanečská 259/1, Praha 9 – Vinoř, Tel.: 286 001 366, e-mail:ctenice@muzeumprahy.cz, www.muzeumprahy.cz
Spojení: metro C – Letňany, bus 302, 185, 182 do stanice Ctěnice OTVÍRACÍ DOBA: po–st zavřeno • čt–pá 10–16 hod. • so–ne 10–18 hod.

Stálá expozice –
1. patro zámku

Expozice – v˘stavní sál ·pejchar

■ ¤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.

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.
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■ NádraÏí Praha-Tû‰nov
a Negrelliho viadukt
Expozice pﬁedstavuje zaniklé praÏské
nádraÏí jako model ve velikosti H0. Model
budovy v mûﬁítku 1 : 87 vznikl dle pÛvodních technick˘ch v˘kresÛ metodou 3D tisku. Na digitálnû ﬁízeném koleji‰ti jsou
v provozu repliky dobov˘ch vlakov˘ch

souprav. Modelov˘ Ïelezniãní provoz zahrnuje i traÈ procházející po Negrelliho
viaduktu, pod nímÏ se nacházelo zhlaví
tû‰novského nádraÏí. Model tohoto nejstar‰ího Ïelezniãního mostu pﬁes Vltavu
s pûti vlakov˘mi soupravami, a to v mûﬁítku N 1:160 a v podobû z roku 2013, je
rovnûÏ souãástí expozice.

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.
■ INTERAKTIVNÍ PROGRAMY:

■ KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY

● 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·.

● ¤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·.

Z historie Vinoﬁe ■

Z historie zámeckého dvora
V souvislosti s plánovanou v˘stavbou
ve vinoﬁském zámeckém dvoﬁe probûhl nedávno zajímav˘ stavebnû historick˘ prÛzkum, jehoÏ autorkou je Ing. arch Martina
Bártová ze spoleãnosti „Stavebnû-historické prÛzkumy, poradenství pﬁi obnovû
památkovû chránûn˘ch staveb“. Text se sice zab˘vá pﬁedev‰ím historií a stavebními
dispozicemi zdej‰í s˘pky a budovy b˘val˘ch stájí a chlévÛ (tzv. kovárny), jejichÏ odborná rekonstrukce se chystá, ale obsahuje i ﬁadu pozoruhodn˘ch poznatkÛ o celé
lokalitû. Díky laskavosti spoleãnosti Neocity, na jejíÏ objednávku byl stavebnû historick˘ prÛzkum proveden a zdokumentován, se nyní mÛÏeme s nûkter˘mi detaily
z tohoto materiálu seznámit také. -redKovárna, nebo stáje?
Hned v úvodu prÛzkumu je nutné upozornit na skuteãnost, proã v souvislosti se
zkoumanou budovou, která se nachází na
severov˘chodní stranû u vjezdové brány
z Vinoﬁského námûstí, není uÏíváno oznaãení „kovárna“, byÈ ve Vinoﬁi je toto oznaãení
pro budovu pomûrnû zaÏité a vypl˘vá to i ze
seznamu památek. Zde je vysvûtlení:
kovárna se v této ãásti hospodáﬁského
dvora skuteãnû nacházela, av‰ak nepodaﬁilo se prokázat, Ïe by kdy byla situována
právû ve zkoumané budovû stájí a chlévÛ.
Naopak, je‰tû v první tﬁetinû 20. století je
kovárna spolehlivû doloÏena v jedné z jiÏnûji situovan˘ch budov na severov˘chodní
stranû dvora, podle souãasného katastrálního oznaãení jde o budovu na pozemku
parc. ã. 221/4. Situování kovárny v tûchto
místech potvrzuje také plánek dvora Bûlohﬁíbkova statku v letech 1925-1945 kronikáﬁe F. Klifnera. Kovárna se nacházela v místû
ãtvercového v˘bûÏku budovy, kde se nacházel také pﬁístﬁe‰ek, kter˘ slouÏil jako prostor
pro vlastní kování koní ãi dobytka, a jsou tu
doloÏeny rovnûÏ sklad Ïeleza a kolárna.
V souãasnosti jsou v budovû sklady, dílny,
kotelna a zázemí autodopravce.
Matyá‰ Od VûÏe a jeho dvÛr
B˘val˘ vrchnostensk˘ hospodáﬁsk˘
dvÛr ve Vinoﬁi má star‰í pÛvod neÏ samotn˘ zámek, kter˘ se nachází v jeho blízkosti na jihozápadní stranû. DvÛr byl postaven kolem tvrze, ke které jsou doloÏeny
písemné záznamy ze 14. století – v první
pol. 60. let 14. stol. byl jako vlastník vsi Vinoﬁe uveden Matyá‰ Od VûÏe. Samotné
dûjiny Vinoﬁe v‰ak sahají aÏ do poãátku

Vinoﬁsk˘ zámek, severozápadní prÛãelí. Neznám˘ autor, nedatováno, pravdûpodobnû
druhá polovina dvacát˘ch let osmnáctého století. Jde o první z fotokopií ãtyﬁ obrazÛ, o nichÏ nejsou bliÏ‰í informace. Ví se v‰ak, Ïe originály patﬁily do zámecké sbírky. Zmínka o nich
je uvedena v soupise obrazÛ zámku Vinoﬁe v letech 1726-1767 od dr. Josefa Nováka. Podle Kroniky F. Klifnera mûly b˘t obrazy pﬁevezeny v roce 1947 do sbírky Mûstského muzea
v Praze, av‰ak podle zcela aktuální informace kurátora sbírky umûní zde uloÏeny nejsou.
Hospodáﬁsk˘ dvÛr je na malbû zachycen vlevo, z hospodáﬁsk˘ch budov dvora v˘raznû vyniká vysoká budovy s˘pky. Severov˘chodní hospodáﬁské budovy nejsou zachyceny.

Vinoﬁsk˘ zámek, severov˘chodní prÛãelí. Hospodáﬁsk˘ dvÛr je na malbû zachycen v popﬁedí, z hospodáﬁsk˘ch budov dvora v˘raznû vyniká vysoká budova s˘pky a hranolovitá vûÏ
tvrze s jehlancovou stﬁechou, kolem které dvÛr vznikl (vyznaãena modrou ‰ipkou). Pomûrnû zﬁetelnû je vidût pÛlkruhovû zaklenutá brána do dvora z dne‰ního Vinoﬁského námûstí,
vpravo od brány dekorativní ‰tít nejsevernûji situované, dnes jiÏ obytné budovy. Budovy,
situované v místû prÛzkumem zkouman˘ch stájí a chlévÛ, se nachází vlevo od brány. Severnûji situovaná z nich (blíÏe k bránû) je zastﬁe‰ena stﬁechou se strm˘m spádem a s mírn˘mi námûtky.
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■ Z historie Vinoﬁe

Vinoﬁsk˘ zámek, jihov˘chodní prÛãelí. Hospodáﬁsk˘ dvÛr je na malbû zachycen ãásteãnû, zcela vpravo. Z hospodáﬁsk˘ch budov dvora v˘raznû vyniká vysoká budovy s˘pky. Uprostﬁed dvora je zachycena tvrz s jehlancovou stﬁechou a pﬁíãn˘m kﬁídlem (vyznaãena modrou ‰ipkou). Oproti pﬁedchozím dvûma vyobrazením zámku se ve dvoﬁe, pﬁibliÏnû v linii s˘pky,
mezi zámkem a dvorem, v˘raznû uplatÀuje pomûrnû robustní hospodáﬁská budova s do‰kovou stﬁechou a se ãtyﬁmi ‰irok˘mi vraty. Jde o stodolu se ãtyﬁmi mlaty, jejíÏ oprava se opakovanû v historii dvora zmiÀuje. Také na‰i zkoumanou budovu b˘val˘ch stájí a chlévÛ, respektive pﬁedchÛdce této stavby, je moÏné rozpoznat. Nachází se nad tvrzí a sestává ze dvou
hmot, které odli‰uje stﬁecha jiného sklonu a v˘‰ky hﬁebene. Nad severnûji situovanou z obou
stﬁech sedí báÀ s vûÏiãkou. Jde nepochybnû o vûÏ kostela, kter˘ se nachází poblíÏ a na obraze je zakryt stﬁechou na‰í hospodáﬁské budovy. Pozornost je nutné vûnovat celkové v˘‰ce budovy a provedení prÛãelí – zdá se totiÏ, Ïe budova je vyobrazena jako dvoupodlaÏní
s dﬁevûn˘m schodi‰tûm. K velké ‰kodû prÛzkumu není fotokopie natolik ãitelná, aby se to
dalo tvrdit s jistotou. Budova se v‰ak zdá znaãnû vysoká i na pﬁedchozí malbû.

Vinoﬁsk˘ zámek, jihozápadní prÛãelí. Hospodáﬁsk˘ dvÛr je zachycen za zámkem v horní
polovinû obrazu. I na této malbû je zﬁetelná podlouhlá budova stodoly s do‰kovou stﬁechou
(svûtlej‰í obruba na spodním okraji stﬁechy by mohla b˘t ‰indelová ãást stﬁechy, napﬁíklad
z ãerstvû osazen˘ch prvkÛ, které je‰tû nestihly ztmavnout). I na tomto obraze je snadno rozpoznatelná s˘pka. Na obraze je dále zﬁetelnû vidût hranolovitou vûÏ tvrze pﬁibliÏnû uprostﬁed dvora. Vlevo od tvrze jsou k vidûní stﬁechy budov, které se nacházejí na místû prÛzkumem zkoumané budovy stájí a chlévÛ. Zde je pomûrnû dobﬁe k vidûní stﬁe‰ní krytina –
jde o ‰indel nebo do‰ky, opût by více napovûdûlo barevné ﬁe‰ení. Zﬁetelné je ãlenûní budovy do dvou hmot.
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11. století, takÏe i v˘stavbu tvrze lze pﬁedpokládat dﬁíve, neÏli je záznam o jejím majiteli po pol. 14. stol., ov‰em dûjiny ve
12. a 13. století nejsou souvisle doloÏeny.
VûÏ v podobû hranolu s jehlancovou
stﬁechou je zachycena na obrazech Vinoﬁského zámku. Obrazy nejsou datovány, ale
podle nejstar‰ího inventáﬁe zámku vznikly mezi l. 1726-1767. Jejich poﬁízení mohlo souviset s v˘stavbou zámku, respektive
jeho radikální pﬁestavbou a dostavbou, ke
které do‰lo za Franti‰ka Josefa hrabûte
âernína v l. 1719-1724 podle projektu
Franti‰ka Maxmiliána KaÀky. Zámek je vyobrazen ze v‰ech ãtyﬁ stran, coÏ podporuje úvahu, Ïe objednávka maleb navazovala na dokonãení zámku. Díky tûmto
obrazÛm je k dispozici pomûrnû dobrá
pﬁedstava o daném místû kolem pol.
18. století. Na obraze jsou vûrnû zachyceny i tehdej‰í budovy hospodáﬁského dvora. Podle informace z vinoﬁské kroniky,
ãásti, kterou zpracoval kronikáﬁ F. Klifner,
mûly b˘t obrazy pﬁevezeny do Muzea
mûsta Prahy. Smûrem k Muzeu hl. mûsta
Prahy byl v prÛbûhu zpracování SHP vznesen dotaz, jestli se obrazy v jejich sbírce
skuteãnû nachází, av‰ak není tomu tak,
podle informace od Mgr. Matûje Pospí‰ila, kurátora sbírky umûní, nejsou obrazy Vinoﬁského zámku ve sbírkách Muzea
hl. m. Prahy uloÏeny.
DvÛr je poloÏen mezi zámkem a návsí.
Nejv˘znamnûj‰í místa ve dvoﬁe, tedy na
nejvy‰‰ím místû a blíÏe k zámku, byla pÛvodnû urãena pro stodolu a s˘pku. Podle
ãtyﬁ mlatÛ stodoly a ãtyﬁ pater s˘pky, která podle písemn˘ch záznamÛ dokonce po
ãase ani kapacitnû nestaãila, byl rozsah
pÛdy vinoﬁského panství úctyhodn˘.
Tvrz s boãním kﬁídlem, v nichÏ je nûkolikrát zmiÀován „mléãn˘“ sklep, zanikla
zﬁejmû krátce po zaãátku 19. století. Naposledy se objevuje velmi zjednodu‰en˘
zákres objektu tvrze s boãním kﬁídlem na
mapách vojenského cviãení z r. 1804. Lze
se logicky domnívat, Ïe rozebran˘ kámen
byl vyuÏit na stavbu nov˘ch hospodáﬁsk˘ch budov.
Obdéln˘ pÛdorys dvora, uvnitﬁ s prostornou manipulaãní plochou, ve které byly dvû studny, hnoji‰tû, rÛzné kÛlny a pﬁístﬁe‰ky, se do souãasné podoby zformoval
na pﬁelomu 18. a 19. století, od té doby
se promûÀoval charakter jednotliv˘ch budov, více ãi ménû jejich pÛdorys, av‰ak celkov˘ vnûj‰í obrys dvora se dochoval do
souãasnosti. Také oba vjezdy – na stranû
z Vinoﬁského námûstí a na stranû k zámku - jsou dosud dochovány témûﬁ v pÛvodní pÛdorysné stopû.

Z historie Vinoﬁe ■
S˘pka
O v˘stavbû s˘pky jsou k dispozici komplexní písemné dobové záznamy. Postavena byla namísto star‰í, jiÏ nevyhovující
opakovanû opravované budovy v l. 16871690 zednick˘m mistrem Václavem Zelen˘m, zﬁejmû za asistence stavitele Giovanni Battisty Maderny, kter˘ na ‰patn˘
stavební stav hospodáﬁského dvora upozornil tehdej‰ího správce. Rok ukonãení
stavby není pﬁímo uveden, av‰ak v r. 1688
byla s˘pka pod stﬁechou a v r. 1689 se mûly podle dobov˘ch zápisÛ pokládat podlahy a realizovat omítky. V roce 1706 byl
pﬁipraven projekt na zv˘‰ení kapacity s˘pky, doklad o realizaci není, ale vzhledem
k tomu, Ïe v s˘pce je celkem pût s˘pkov˘ch podlaÏí (vãetnû podlahy pﬁízemí),
oproti plánovan˘m ãtyﬁem, lze se proto
domnívat, Ïe zv˘‰ení kapacity se uskuteãnilo napﬁíklad jen v poloÏení podlahy na
spodním hambalku krovu.
Vzhled s˘pky nedlouho po v˘stavbû
se zachoval na ãtveﬁici maleb Vinoﬁského zámku – s˘pka na tûchto obrazech se
témûﬁ shoduje s dne‰ním stavem, kdyÏ
pomineme nevhodné zásahy z 20. století na dvorní stranû budovy. Zmûnu zaznamenal ‰tít, kter˘ byl v horní polovinû upraven.
Budova b˘val˘ch stájí a chlévÛ
Podle jednoho z nejstar‰ích dochovan˘ch plánÛ od Jana Josefa Dietzlera ‰lo
o stáje pro konû a kravské chlévy, které se
nacházejí na severozápadní stranû zámeckého hospodáﬁského dvora. Budova je
jednopodlaÏní, ãásteãnû podsklepená,
s nezastavûn˘m pÛdním prostorem. VyuÏití se od v˘stavby mûnilo, z toho dÛvodu
docházelo k dílãím úpravám dispozice. Také ustájení hospodáﬁsk˘ch zvíﬁat odpovídalo aktuální potﬁebû.
Budova b˘val˘ch koÀsk˘ch stájí a kravsk˘ch chlévÛ disponovala na severozápadní stranû hned za ‰títem u vjezdové
brány do dvora obytnou ãástí, z níÏ zbyla
do souãasnosti svûtnice a b˘valá kuchynû.
Kronikáﬁ F. Klifner zde ve vinoﬁské kronice
v plánku Bûlohﬁíbkova statku zmiÀuje pﬁíbytek ‰afáﬁe, kter˘ obvykle skuteãnû bydlíval v ãele dvora s v˘hledem na bránu, náves i na dvÛr, aby tak mûl dobr˘ pﬁehled
o dûní ve dvoﬁe, av‰ak toto vyuÏití se zﬁejmû vázalo skuteãnû jen k novému majiteli p. Bûlohﬁíbkovi, kter˘ statek koupil v r.
1925 a jeho rodina zde hospodaﬁila cca aÏ
do konce 2. svûtové války. Nejãastûji se
v písemnostech ke dvoru zmiÀuje v této
budovû ratejna s kuchyní, tedy ãeledník
s kuchyní.

Souãasn˘ stav s˘pky (budova vlevo)
Obû stavby a jejich v˘znam
Obû zkoumané budovy patﬁí k nejstar‰ím budovám dvora, zejména b˘valá s˘pka je dochovaná v pomûrnû autentickém
stavu a zdá se, Ïe i v dobû socialistického
hospodaﬁení slouÏila víceménû pÛvodnímu úãelu.
Budova s˘pky (‰p˘charu) je hodnotná
také tím, Ïe se k ní dochovala pomûrnû
obsáhlá dokumentace k v˘stavbû, která
obsahuje jméno zednického mistra, cenu
díla, poãet pracovníkÛ nebo pÛvod stavebního materiálu a popis stavu vãetnû
rozmûrÛ po jejím dokonãení. Písemné záznamy potvrdily také v˘sledky dendrochronologické anal˘zy. S˘pka, nedlouho
po dostavûní, je zachycena na zmínûn˘ch
ãernobíl˘ch fotokopiích obrazÛ Vinoﬁského zámku.

Budova b˘val˘ch stájí a chlévÛ je oproti s˘pce dochovaná v podstatnû hor‰ím
stavu, kter˘ je zapﬁíãinûn jednak ãast˘mi
pﬁestavbami, jednak velk˘m namáháním
a také sporadiãtûj‰í údrÏbou. I zde je v‰ak
moÏné konstatovat, Ïe podstatné konstrukãní prvky, jak˘m je dochovan˘ klenební systém, nebo velké mnoÏství zachovan˘ch okenních nik z vnûj‰ku
i zevnitﬁ, a podstatná ãást barokní a klasicistní v˘zdoby, jsou zachovány v takovém rozsahu, Ïe poskytují dostatek informací pro pﬁípadnou obnovu. Velmi
hodnotn˘m prvkem jsou dveﬁe s nadsvûtlíkem v dﬁevûné zárubni, které by mûly b˘t
zachovány a restaurovány i za pﬁedpokladu, Ïe budou v rámci budovy pﬁeneseny
na jiné místo.

Leteck˘ pohled na souãasnou podobu dvora. S˘pka a hospodáﬁské budovy („kovárna“) jsou
oznaãeny ‰ipkami.
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■ Rozhovor

Velikonoãní rozhovor
s kardinálem Dominikem Dukou
P¤INÁ·ÍME VÁM PRVNÍ P¤ÍSPùVEK NA·Í NOVÉ MLADÉ SPOLUPRACOVNICE BARBORY PRINZOVÉ, A JSME RÁDI, ÎE SE NA·E VOLÁNÍ PO NOV¯CH P¤ISPùVATELÍCH KONEâNù SETKÁVÁ S ODEZVOU. VELMI NÁS Tù·Í, ÎE SE
PODA¤ILO PRO VZ PO¤ÍDIT EXKLUZÍVNÍ INTERVIEW S TAK V¯ZNAMNOU OSOBNOSTÍ, A ÎE I KDYÎ ZDE NENÍ
P¤ÍMÁ NÁVAZNOST NA VINO¤, JE TO OBECNù P¤ÍNOSNÉ A ZAJÍMAVÉ POVÍDÁNÍ PRO VELIKONOâNÍ DOBU,
KTERÁ VELIKONOâNÍMI SVÁTKY NEKONâÍ, ALE NAOPAK ZAâÍNÁ.
Co byste poradil ãtenáﬁÛm, aby dûlali pro zvládnutí tûchto tûÏk˘ch ãasÛ
bez vzájemného setkávání se?
Pandemie koronaviru zcela jistû zpﬁeházela leckterou jistotou, o které bychom
donedávna nepochybovali. Je to i urãitá
odpovûì na otázku, proã proÏíváme ãas
koronaviru. Není to jenom ãas úzkosti, bolesti, nemoci a nûkdy aÏ úzkostného strachu, ale pﬁedev‰ím v˘zva, abychom se zamysleli nad sebou a sv˘mi Ïivoty, jak je
Ïijeme ve smyslu bytí. Mnozí lidé za poslední rok provedli urãitou reflexi sv˘ch ÏivotÛ, pﬁehodnotili svÛj vztah ke kariéﬁe
a majetku na úkor sv˘ch blízk˘ch. Je to
tûÏk˘ ãas, ale zároveÀ nám umoÏnil nahlédnout do stavu na‰eho srdce, jak si na
tom stojíme pﬁed sv˘mi blízk˘mi.
„MÛj duchovní Ïivot je ale takov˘, jak˘
je posledních padesát let, aÈ uÏ jsem byl
v komunistickém kriminále, u ‰kodovácké
„r˘splotny“ nebo jako dominikánsk˘ provinciál.“
Zmûnila pandemie nûco ve Va‰em
duchovním Ïivotû? Pﬁeci jen osobní
kontakt s lidmi je dÛleÏit˘ a v této neosobní dobû duchovní soustﬁedûní mÛÏe b˘t sloÏitûj‰í.
Pandemie zmûnila pﬁedev‰ím mÛj pracovní Ïivot. MÛj bûÏn˘ den byl rozplánován od sedmi hodin od rána aÏ do veãerních hodin po pÛlhodinách, stﬁídaly se
nejrÛznûj‰í náv‰tûvy, porady, události. Nyní, ne Ïe bych cel˘ den proleÏel, ale nemusím b˘t neustále ve stﬁehu a mám více ãasu se vûnovat dlouhodobûj‰ím
úkolÛm, více ãasu mi nyní zb˘vá i na ãetbu. MÛj duchovní Ïivot je ale takov˘, jak˘
je posledních padesát let, aÈ uÏ jsem byl
v komunistickém kriminále, u ‰kodovácké
„r˘splotny“ nebo jako dominikánsk˘ provinciál. SnaÏím se ho proÏívat v duchu na‰í tradice co nejupﬁímnûji a nejopravdovûji. Koneãné vysvûdãení nechávám na
Pánu Bohu.
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mání nad Kristovou obûtí. V pondûlí pak
následuje pomlázka, kdy ale rovnûÏ nejsme s rodinou, ale jdeme po ‰mekustru.
O náv‰tûvu sousedÛ, tetiãek a kamarádÛ
letos opût pﬁijdeme, moderní komunikaãní prostﬁedky nám ale budou v pﬁekonávání vzdálenosti nápomocny.

Jak by mûli lidé Velikonoce proÏívat,
aby z nich v aktuálnû tvrd˘ch podmínkách zachovali to podstatné?
Podstatou kﬁesÈansk˘ch Velikonoc je
pﬁipomínka Kristovy obûti, jeho vítûzství
nad smrtí a slavné Vzkﬁí‰ení. Kostely zÛstanou na Velikonoce otevﬁeny, bohosluÏby za pﬁedpokladu dodrÏení v‰ech hygienick˘ch opatﬁení probûhnou. Jako v‰echny
svátky mají i Velikonoce své bohaté tradice, které zasahují v‰echny roviny Ïivota.
Proto povaÏuji za velmi dÛleÏité, aby byly
Velikonoce oslaveny i letos, byÈ o nûkteré
tradice letos pﬁijdeme, protoÏe nám Velikonoce pomáhají v orientaci v na‰í pﬁítomnosti, slovy Mircea Eliadeho: „v ãase
posvátném a ãase profánním“.

Stále vidíte potenciál v „online“
mezilidské komunikaci? Nepﬁijde Vám,
Ïe se pomalu ale jistû vytrácí lidsk˘
kontakt?
Psycholog Vladimír Smékal hovoﬁil uÏ
nûkdy pﬁed deseti lety v souvislosti s univerzitami jako o „dobû bezkontaktní“. Vidíme, Ïe se nyní dostáváme do situace, kdy
zkou‰íme nahradit docházku dûtí prvního
stupnû on-line v˘ukou. MÛÏe nám to na
chvíli pomoci vyplnit díru, která vznikla
uzavﬁením ‰kol, jsem ale velmi skeptick˘,
Ïe by se vzdûlávání mohlo posunout do
„bezkontaktního prostoru“ natrvalo. ·kola nás neuãí jenom porozumût látce
v uãebnicích a umût rovnice, ale i pravidlÛm chování ve spoleãnosti, reáln˘ kontakt s vrstevníky nás kultivuje, musíme
k nûmu vyvinout urãité úsilí. ¤íká se, Ïe ‰aty dûlají ãlovûka. Schválnû si pﬁedstavme,
jak bychom se tváﬁili na spoluÏáka, kter˘
by ve ‰kolní lavici sedûl odûn podobnû, jako mnozí z nás pﬁi video hovoru. Podobnû to vnímám i v církvi. On-line pﬁenosy
bohosluÏeb a dal‰í programy jsou velmi
uÏiteãné a vítané, ale musí po nich následovat pozvání do Ïivého, skuteãného spoleãenství. A to nelze vytvoﬁit „bezkontaktnû“.

Krása Velikonoc také tkví v pospolitosti rodiny, jenÏ se na nejvût‰í kﬁesÈansk˘ svátek v roce setkává u spoleãného stolu. Co by lidé mûli dûlat, aby
tuto tradici zachovali i pﬁesto, Ïe se
nemohou nav‰tívit?
Velikonoce nejsou svátek, kter˘ bychom
mûli podobnû jako Vánoce proÏít v rodinû.
Pokud se tedy bavíme o kﬁesÈansk˘ch Velikonocích, jejich podstatou je tiché rozjí-

CoÏ mû pﬁivádí na dal‰í otázku na
téma rodiny: podporuje v dne‰ní dobû
spoleãnost a církev dostateãnû rodinu?
Domácí násilí v rodinách kaÏd˘m dnem
dlouhodobû roste. âT24 ze zdrojÛ vybran˘ch organizací zjistili, Ïe nárÛst je
aÏ 60 %.
Problém zv˘‰eného násilí se net˘ká jen
rodin, ale celé spoleãnosti. Pandemie nás
nutí proÏívat více ãasu v rodinû, ale nabízí

Rozhovor ■
se mi otázka, nakolik si toho vût‰ího ãasu
s rodinou a v rodinû uÏijeme. Tedy jeden
moment je jakási ponorková nemoc, to
znám velmi dÛvûrnû z klá‰tera, nebo
i z vûzení, kdy se pohádáme o úpln˘ch
maliãkostech. Svou roli ale také sehrává
nerozumná mediální smr‰È, která se t˘ká
koronaviru, kde se setkáváme s obrovsk˘m
mnoÏstvím rÛznorod˘ch názorÛ, a máme
tendenci z toho dûlat politikum. Ten celkov˘ stres a frustrace se musí nûkde koncertovat, dﬁíve by otec rodiny vzal dûti na
fotbal, veãer si za‰el na pivo, matka by se
se‰la s kamarádkami na procházce, dûti by
pﬁespaly u kamarádÛ, nebo pod stanem.
Nyní jsou ale v‰echny tyto touhy po spoleãnosti a svém prostoru koncentrované
do na‰ich obydlí, omezené na nûkolik ãlenÛ domácnosti. Nelze ale neÏ apelovat na
jakousi vzájemnou solidaritu a toleranci,
vydrÏme to spolu je‰tû chvíli, na‰e spoleãná rodina nám za to stojí, nebudujme
si doma váleãná pole a zákopy.
Pandemii Covid-19 by vûﬁící mohli
vnímat jako velkou v˘zvu: mÛÏe vûﬁícímu pandemie pomoci na jeho duchovní cestû Ïivotem?
V‰ímám si, Ïe v reakci na probíhající situaci je vût‰í zájem o kﬁesÈanská témata.
Nemyslím, Ïe je to jenom jak˘msi posunem, kter˘ jsme jako církev museli uãinit
smûrem k virtuálnímu prostoru, ale také
a pﬁedev‰ím, Ïe jsme se jako spoleãnost
pﬁiblíÏili skuteãnosti, kterou po nûkolik posledních desetiletí ze sv˘ch ÏivotÛ úspû‰nû vytlaãujeme: smrti. Lidé najednou vidí
pﬁíklady ze severní Itálie, kde lidé umírají
zcela bez zájmu a pozornosti svého okolí,
nemají nikoho, kdo by s nimi chtûl strávit

poslední chvíle jejich Ïivota. Lidé se tedy
oprávnûnû ptají, jak to u nich jednou bude, najednou zaãínají pﬁem˘‰let nad ãíslem, které by jim donedávna pﬁi‰lo jako
abstraktní a jich se net˘kající – tedy Ïe na
80 % na‰ich pohﬁbÛ probíhá bez obﬁadu
a v mnoh˘ch pﬁípadech si pozÛstalí ani
nepﬁevezmou jejich ostatky. Kdybychom
se se zesnul˘mi rozlouãili, pﬁem˘‰leli bychom více o smyslu Ïivota a jeho konci
a nepropadali bychom beznadûji. Jestli tedy na celém ãínském koronaviru mÛÏeme
hledat nûco pozitivního, pak právû moment, kdy jsme vedeni k tomu, abychom
se více zab˘vali otázkou: kdo jsme, odkud
jsme se vzali a kam kráãíme.
Otázka smrti je v âeské republice
stále velké „tabu“. Myslíte si, Ïe pandemie nám mÛÏe pomoci se s ní lépe
vyrovnat, brát jí více jako souãást na‰ich ÏivotÛ?
Odchod blízkého ãlovûka je vÏdycky
smutnou událostí. My, jako kﬁesÈané, vidíme ve smrti i pﬁislíbení, dvojteãku za na‰ím Ïivotem, po kterém následuje pﬁislí-

ben˘ vûãn˘ Ïivot. Je to téma, které si pﬁipomínáme i v tûchto dnech na Kristovû
pﬁíbûhu: BÛh, kter˘ miluje do krajnosti,
aby za lidstvo a jeho spásu obûtoval svého jediného syna. V jeho obûti je ale zároveÀ na‰e nadûje, Ïe jsme z okovÛ smrti
jednou pro vÏdy vysvobozeni.
Barbora Prinzová,
studentka âVUT v Praze
Cel˘ Ïivot Barbory Prinzové je úzce
spjat˘ s Vinoﬁí. Od dûtství zde Ïije s rodinou, absolvovala místní základní ‰kolu a vût‰inu volného ãasu tráví sportem
ve Ctûnickém háji a okolí.
Nyní druh˘m rokem studuje na âVUT
v Praze obor ekonomie a management
a bûhem studia pﬁedev‰ím objevila vá‰eÀ pro Ïurnalistiku a komunikaci. Ve
sv˘ch pﬁíspûvcích pro zpravodaj by
chtûla obyvatelÛm Vinoﬁe pﬁinést napﬁ.
rozhovory se zajímav˘mi osobnostmi.
Na závûr jsme si dovolili pﬁiloÏit fotografie z náv‰tûvy kardinála Dominika Duky ve Vinoﬁi v záﬁí roku 2011.
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Kam aÏ vede sobectví...
JiÏ del‰í dobu si rodiãe pﬁed‰koláãkÛ
i ‰kolákÛ oprávnûnû stûÏovali na nedostatek parkovacích míst pﬁed ‰kolkou v Mikulovické ulici. Mnozí bohuÏel situaci ﬁe‰ili parkováním na chodníku, po nûmÏ
nebylo moÏné v ranních hodinách bezpeãnû projít, a blokováním komunikace
nastartovan˘mi auty. ÚMâ tedy nejprve
nechal vybudovat nová ‰ikmá stání, která
ov‰em obãané a zamûstnanci firem z okolí okamÏitû obsadili. Koncem minulého roku uÏ byla situace neúnosná. V˘bor pro
dopravu tedy ve spolupráci s pﬁíslu‰n˘mi
institucemi zajistil vyhrazení nûkolika parkovacích míst a osazení dopravního znaãení, které omezuje dobu parkování v ãase mezi sedmou a devátou hodinou ranní
na 15 minut, aby bylo moÏné zaparkovat,
doprovodit dítû do ‰kolky ãi ‰koly a zase
uvolnit místo dal‰ím.
Nové dopravní znaãení bylo vyznaãeno
a znaãky byly osazeny v úter˘ 6. dubna.
Následující den – neuplynulo ani 24 hodin – v‰ak byla znaãka pﬁed zahradou
‰kolky po‰kozena vandalem, kter˘ svÛj postoj projevil pﬁelepením v‰ech informací
samolepkami vyjadﬁujícími jeho svûtonázor: Mladá Sparta Hooligans (viz fotografie). Tento nesmysln˘ ãin byl neprodlenû
oznámen ÚMâ a Policii âR. Bûhem krátké
doby dorazila na místo policejní hlídka,
která místo toho, aby se v souãasné obtíÏné situaci mohla vûnovat své práci, asi

hodinu odstraÀovala pﬁimrzlé nálepky, aby
uvedla zcela nové dopravní znaãení do
pÛvodního stavu. Policisté poÏádali obãany ze sousedství o sdûlení pﬁípadn˘ch informací, které by pomohly identifikovat
pachatele (po‰kození dopravního znaãení
lze kvalifikovat nejen jako pﬁestupek, ale
i jako trestn˘ ãin).
Banální historka, ﬁíkáte si asi. Lze z ní ale
vyvodit mnohé o lidské povaze a mizejícím
pocitu pospolitosti. Jistû se v‰ichni shodneme, Ïe bezpeãí dûtí a seniorÛ (i v‰ech
ostatních úãastníkÛ silniãního provozu) je
na‰í spoleãnou prioritou. Nikdo asi nebude
nic namítat ani proti tomu, Ïe si rodiãe pﬁejí ráno v klidu zaparkovat a doprovodit své
dítû do vzdûlávacího zaﬁízení. Jakkoli místo
v M· ãi Z· automaticky nezaruãuje právo
na parkování hned u objektu ‰koly. Obyvatelé ulice také netouÏí po tom, aby jim dennodennû pﬁímo pod okny parkovala nastartovaná auta, jejichÏ ﬁidiãi jsou nûkdy
ponûkud arogantní. Obyvatelé vinoﬁsk˘ch
rodinn˘ch domÛ ale mají u sv˘ch domÛ pozemky s garáÏemi a dostatkem prostoru
k zaparkování sv˘ch aut. Jen jim obãas
schází ochota otevﬁít vrata a auto na svÛj
pozemek zaparkovat, protoÏe by se tﬁeba
ãlenové rodiny museli dohodnout, kdo bude ráno první vyjíÏdût, nebo protoÏe mají na
svém pozemku nûkolik vrakÛ, které nejsou
schopni odstranit, nebo jsou jednodu‰e líní. To ale samolepky nevyﬁe‰í!

JiÏ více neÏ tﬁicet let Ïijeme v demokracii, která samozﬁejmû, stejnû jako v‰e
lidské, není dokonalá. Velk˘m problémem
dne‰ka je pﬁebujelost poÏadavkÛ na osobní svobodu a práva, ãasto na úkor druh˘ch
(kteﬁí ov‰em mají stejná práva a nárok na
Ïivot ve svobodû). O co lépe by se nám Ïilo, kdybychom se dokázali navzájem respektovat, kdybychom mysleli na blaho
v‰ech, kdybychom si váÏili práce druh˘ch
a alespoÀ obãas místo plan˘ch náﬁkÛ na
sociálních sítích zkusili pﬁispût alespoÀ
málem k tomu, aby se nám v‰em ve Vinoﬁi dobﬁe Ïilo.
(MRy)

PÛlkulaté v˘roãí zahájení
jedné vinoﬁské tradice
Pût let moÏná není lidském Ïivotû nijak dlouh˘ ãasov˘ úsek, natoÏ doba, vybízející k nûjakému zásadnímu bilancování. Právû pﬁed pûti lety se v‰ak u nás
zrodila tradice, která pﬁinejmen‰ím pro
mû osobnû pﬁedstavuje jeden z moÏn˘ch
pﬁíkladÛ, jak se pokusit pﬁedstavit Vinoﬁ
zbytku svûta… Dne 27. dubna 2016 se
v Koãárovnû Zámeckého areálu Ctûnice
konal historicky první koncert, uspoﬁádan˘ ve spolupráci na‰í mûstské ãásti s Muzeem hl. m. Prahy. S klasick˘m písÀov˘m
repertoárem zde vystoupily ukrajinské
umûlkynû, jeÏ by se stejnû dobﬁe vyjíma-
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ly na podiu jakékoliv svûtové prestiÏní
koncertní sínû: mezzosopranistka Lena
Belkina a klavíristka Olena Kushpler. V zaplnûném sále sedûlo publikum, které hovoﬁilo nejen ãesky, ale i anglicky, nûmecky, polsky ãi rusky. Vût‰inovû se pak
shodovalo, Ïe se do téhle okrajové ãásti
Prahy bude kvÛli podobn˘m kulturním
záÏitkÛm, krásnému místu i pﬁíjemné atmosféﬁe urãitû rádo vracet.
O koncertech z let 2016-2019 (loni se
kvÛli koronaviru bohuÏel Ïádn˘ nekonal)
jsem na stránkách Vinoﬁského zpravodaje prÛbûÏnû informoval. Jejich historii

vãetnû podûkování v‰em, kdo se na jejich
pﬁípravû podíleli, jsem publikoval i v knize
Vinoﬁské vzpomínky z roku 2018. Tentokrát jsem se v‰ak rozhodl nechat místo
sebe vzpomínat vût‰inu ze zahraniãních
protagonistÛ tûchto koncertÛ, stejnû jako nûkteré jejich zajímavé náv‰tûvníky
z âeské republiky. Díky rozsáhlému textu
ZdeÀka Kuldy, ﬁeditele festivalu Litomûﬁické svátky hudby, se tak pﬁehlednû dozvíte, co bylo v kterém roce na programu,
a kdo zde vystupoval. Dal‰í krat‰í pﬁíspûvky pak toto vyprávûní vhodnû doplÀují.
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Postﬁehy, které se mi se‰ly z Arménie,
Francie, Nûmecka, Rakouska, Slovenska,
Ukrajiny a USA, kde na‰i nûkdej‰í vzácní
hosté Ïijí, mi udûlaly obrovskou radost. A to
rozhodnû nejen proto, Ïe mû v nich nûkteré z osobností, kter˘ch si nesmírnû váÏím,
vlídnû zmiÀují. Tû‰í mû zejména skuteãnost,
Ïe kaÏdá z nich dnes ví, kde leÏí Vinoﬁ, a Ïe
má na ní viditelnû dobré vzpomínky. Myslím, Ïe to urãitû není málo – a Ïe aÏ pominou ãasy pandemick˘ch omezení, pﬁibydou
k tûmto svûtov˘m „objevitelÛm Vinoﬁe“ je‰tû mnozí dal‰í na jevi‰ti i v hledi‰ti.
Robert Rytina
Jak jsme se stali pravideln˘mi náv‰tûvníky koncertÛ na zámku ve Ctûnicích.
V roce 2013, kdy ná‰ spolek Musica et
Educatione zaãal organizovat pravidelnû
na konci léta Litomûﬁické svátky hudby,
jsem o mûstské ãásti Prahy – Vinoﬁ vûdûl
snad jen to, kde se nachází. V roce 2015
mne ale pﬁed zahajovacím koncertem
v kostele Zvûstování Pannû Marii v Litomûﬁicích oslovil muÏ, kter˘ se pﬁedstavil
jako Robert Rytina, a kter˘ na festival pﬁijel jako recenzent hudebního serveru Opera Plus. Domluvili jsme se, Ïe se po koncertu znovu potkáme, a tak se i stalo.
Bûhem na‰eho povídání jsem zjistil, Ïe Robert Rytina je také místostarostou ve Vinoﬁi, Ïe se intenzivnû zapojuje do zdej‰ího
kulturního dûní, Ïe má velké znalosti z oblasti klasické hudby (a pﬁedev‰ím opery),
a Ïe má v této oblasti ﬁadu znám˘ch a pﬁátel. K mému údivu mi s úsmûvem sdûlil, Ïe
sólisty na‰eho koncertu, sopranistku AnduLouisu Bogzu a basistu ·tefana Kocána,
dobﬁe zná, protoÏe dva mûsíce pﬁed Litomûﬁick˘mi svátky hudby oba vystupovali ve
Vinoﬁi na koncertním veãeru v kostele Pov˘‰ení sv. KﬁíÏe... Toho veãera jsme se navzájem informovali o sv˘ch plánech na dal‰í léta, probrali jsme problematiku
spojenou s poﬁádáním koncertÛ, jejich propagací a finanãním zaji‰Èováním. Na závûr
jsem obdrÏel pro sebe i svou manÏelku pozvání do Vinoﬁe na ctûnick˘ zámek, kde Robert Rytina se sv˘mi lidmi plánoval zahájit
novou koncertní tradici.
Od té doby jsme se zaãali i s na‰imi
manÏelkami reciproãnû zúãastÀovat koncertÛ, které jsme poﬁádali. 27. 4. 2016 jsme
byli pozváni na slavnostní koncert, poﬁádan˘ ve Ctûnicích mûstskou ãástí PrahaVinoﬁ a Muzeem hl. m. Prahy, na kterém
vystoupila mezzosopranistka Lena Belkina
za klavírního doprovodu Oleny Kushpler.
Lena Belkina se narodila na Krymu a studovala na âajkovského národní hudební

Pohled do sálu pﬁed zaãátkem prvního koncertu v roce 2016, v popﬁedí David Smoljak s chotí
akademii v Kyjevû. Po vítûzství v prestiÏní
Mezinárodní pûvecké soutûÏi Borise Gmyrji
byla pﬁijata do opery v Lipsku, kde byla
v angaÏmá v letech 2009-2012. Dále vystupovala v rÛzn˘ch operních domech
v Evropû a Japonsku, napﬁíklad ve VídeÀské
státní opeﬁe, New National Theatre Tokyo,
v madridském Teatro Real, v Palau de les
Arts Valencia, v Teatro Comunale di Bologna, v Deutsche Oper am Rhein, v Michaj-

lovském divadle v Petrohradu nebo v mnichovském Staatstheater am Gärtnerplatz.
O rok pozdûji, 14. 6. 2017, jsme rádi pﬁijali pozvání na dal‰í v˘jimeãn˘ koncert, na
jehoÏ programu byly scény z opery Vincenza Belliniho „Norma“. Pﬁedstavitelkou
titulní role byla Hasmik Papian, arménská
sopranistka, jejíÏ provedení role Normy
bylo v‰ude ve svûtû vysoce cenûno. Partu
Polliona se ujal americk˘ tenorista Fran-

Louãení s protagonistkami zahajovacího koncertu a s jejich hosty v roce 2016: zleva klavíristka Olena Kushpler, Robert Rytina, Ada Kushpler (v˘znamná ukrajinská hudební pedagoÏka, matka sester Oleny a Zoryany), mezzosopranistka Lena Belkina a Zoryana Kushpler,
rovnûÏ mezzosopranistka a dlouholetá sólistka VídeÀské státní opery
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Robert Rytina bûhem pﬁípravy sálu pro koncert v roce 2017 se dvûma vzácn˘mi náv‰tûvníky z USA. Uprostﬁed klavírista a pedagog William Lavonis, vpravo renomovan˘ barytonista Kurt Ollmann, znám˘ i ze slavn˘ch nahrávek Leonarda Bernsetina vãetnû kultovní
West Side Story s Kiri Te Kanawou a José Carrerasem v hlavních rolích
co Farina, kter˘ odzpíval celou ﬁadu operních rolí zejména v Metropolitní opeﬁe
v New Yorku, a partu Adalgisy ·tûpánka
Puãálková, ãeská mezzosopranistka, v souãasné dobû ãlenka operního ansámblu
v Semperoper Dresden. V dal‰ích rolích
vystoupili Rafael Alvarez, Petr Matuszek
a Markéta Dvoﬁáková, v‰ichni v hudebním
nastudování a za klavírního doprovodu
ZdeÀka Klaudy.

Z pozvání na koncert, kter˘ se konal 9.
9. 2018, jsme mûli obzvlá‰È velkou radost.
Byl to recitál slovenské mezzosopranistky
Jany Kurucové s jejím doprovodem, dámsk˘m kvintetem Alba Musicale z Berlína.
Jana Kurucová vystoupila v pﬁede‰lém roce u nás na Litomûﬁick˘ch svátcích hudby na koncertním veãeru, kter˘ pﬁedstavil
„To nejlep‰í z Carmen“. Ve Ctûnicích si jako hosta pozvala sopranistku z Národní-

Hvûzdy koncertního provedení scén z Belliniho opery Norma v roce 2017: zleva americk˘
tenorista Franco Farina, arménská sopranistka Hasmik Papian a ãeská mezzosopranistka
·tûpánka Puãálková
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ho divadla v Praze Janu Siberu, kterou
jsme pﬁivítali v Litomûﬁicích jen o nûkolik
dní dﬁíve. Na programu byly skladby Bacha, Handela, Purcella a Mozarta a bylo to
velmi vydaﬁené koncertní pﬁedstavení.
Poslední koncert, kterého jsme se zatím
zúãastnili na zámku ve Ctûnicích, se konal
12. 6. 2019. Jednalo se o benefiãní koncert
pod názvem „Nikola Uramová a hosté“.
Jmenovaná sopranistka si sem jako své
hosty pozvala harfistku Kateﬁinu Englichovou, sopranistku Andu-Louisu Bogzu, mezzosopranistku ·tûpánku Puãálkovou a basistu Petera Kellnera. Nikola Uramová právû
dokonãila magisterské studium na HAMU
v oboru zpûv ve tﬁídû profesora Kusnjera.
I bûhem studia vystupovala napﬁíklad
s pardubick˘m komorním tûlesem Barocco
sempre giovane. V roce 2018 vystoupila
i na na‰em tﬁetím koncertním veãeru Litomûﬁick˘ch svátkÛ hudby, kter˘ se konal jako vÏdy v lovosickém Kostele svatého Václava. Anda-Louise Bogza je dlouholetou
sólistkou Opery Národního divadla v Praze
a netﬁeba ji blíÏe pﬁedstavovat. Mlad˘ slovensk˘ basista Peter Kellner byl pro nás jak
hlasovû, tak sv˘m celkov˘m vystupováním
pﬁíjemn˘m pﬁekvapením. Je ãlenem ansámblu VídeÀské státní opery a urãitû bychom jej chtûli nûkdy v budoucnu pﬁivítat
i v Litomûﬁicích.
Robert Rytina i jeho manÏelka Magdalena se stali na‰imi dobr˘mi pﬁáteli. V roce 2020 jsme se spolu s nimi tû‰ili na koncertní veãer, kter˘ pro tento rok
pﬁipravovali, ale Covid 19 v‰e zmûnil... Zatímco Litomûﬁické svátky hudby se v dobû letního rozvolnûní - i kdyÏ zkrácené
o jeden den - konaly, na premiéru Robertovy úpravy opery Giacoma Pucciniho „La
Rondine (Vla‰tovka)“ pro ãtyﬁi sólisty
a klavír jiÏ z dÛvodu vládních protipandemick˘ch opatﬁení nedo‰lo. Ani v první pÛli tohoto roku není situace s Covid 19 pﬁíli‰ dobrá, i kdyÏ se postupnû zaãíná lep‰it.
A tak musíme v‰ichni doufat, Ïe se do léta zlep‰í natolik, Ïe budou opût povoleny
kulturní akce, byÈ za pﬁísnûj‰ích podmínek
a s omezen˘m poãtem divákÛ. SnaÏíme se
s Robertem Rytinou dûlat v‰e proto, abychom na dobu postupného rozvolÀování
vládních opatﬁení byli dostateãnû pﬁipraveni, protoÏe jak umûlcÛm, tak divákÛm jiÏ
divadla i koncertní sály citelnû chybí.
Zdenûk Kulda, pﬁedseda z. s. Musica et
Educatione, ﬁeditel festivalu Litomûﬁické
svátky hudby
KdyÏ jsem zámek ve Ctûnicích nav‰tívil poprvé, procházel nároãnou rekonstrukcí. V‰ude byly v˘kopy, stavební suÈ
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a vzduchem se mísil prach s rachotem míchaãek a pokﬁikováním dûlníkÛ. Vzpomnûl
jsem si na to, kdyÏ jsem pﬁijal pozvání na
první ze série koncertÛ, které zde v posledních letech uspoﬁádal vinoﬁsk˘ místostarosta a velk˘ milovník opery Robert
Rytina. Tam, kde byly dﬁív v˘kopy a suÈ,
stál nádhern˘ zámeck˘ areál, a ryk stavebních strojÛ vystﬁídal nádhern˘ zpûv
hvûzd operního nebe. Jsou chvíle, kdy máte pocit, Ïe se svût neﬁítí jen do katastrofy, jak se ãasto temnû prorokuje. Jsou
chvíle, kdy se díky úsilí obûtav˘ch nad‰encÛ, mûní k lep‰ímu. Díky za to!
David Smoljak, radní Mâ Praha-Vinoﬁ,
senátor za Prahu 9
Koncertovat v historick˘ch prostorách
zámku ve Ctûnicích byla rozhodnû velmi
pﬁíjemná zku‰enost. Byla jsem nad‰ená, Ïe
mohu právû zde poprvé zpívat nádherné
Dvoﬁákovy písnû v ãeském jazyce, stejnû
jako mé oblíbené písnû Brahmse, âajkovského a Rachmaninova. UÏívala jsem si
kaÏdou vteﬁinu, kterou jsem tu strávila,
a velmi jsem si váÏila moÏnosti vystoupit
pro tak vﬁelé publikum.
Nyní, v dobû pandemie, ãasto pﬁem˘‰lím o tom, jaké jsem mûla ‰tûstí, Ïe jsem
mohla díky svému povolání poznat tolik
zemí svûta. Mezi nimi má v mém srdci
zvlá‰tní místo i âeská republika a spolu
s ní i Vinoﬁ a zámek Ctûnice.
Lena Belkina, mezzosoprán
(Ukrajina / Rakousko)
Dûkuji za bájeãnû pﬁipraven˘ koncert
v zámku ve Ctûnicích. Pro Lenu i pro mû
to byl jedineãn˘ záÏitek, na kter˘ obû dodnes rády vzpomínáme. Pﬁeji vám mnoho
úspûchÛ do budoucna a doufám, Ïe tato
koncertní tradice má pﬁed sebou je‰tû
dlouh˘ Ïivot!
P.S.: V srpnu vyjde moje nové CD s hudbou Leo‰e Janáãka a uÏ se moc tû‰ím, aÏ
vám jedno do Vinoﬁe po‰lu.
Olena Kushpler, klavíristka
(Ukrajina / Nûmecko)
Na koncert své sestry Oleny a Leny Belkiny na zámku ve Ctûnicích v dubnu 2016
mám jen ty nejkrásnûj‰í vzpomínky! Koncert, noãní prohlídka zámku, následná
party s obãerstvením, to v‰echno bylo
skvûle zorganizováno! Máte ve Ctûnicích
bájeãnou akustiku a nesmírnû vnímavé
publikum – a co víc si mohou organizátoﬁi koncertÛ pﬁát? Moc ráda se sem zase
vrátím, jakmile k tomu bude pﬁíleÏitost!
Zoryana Kushpler, mezzosoprán
(Ukrajina / Rakousko)

O pﬁestávce koncertu v roce 2017: zleva sopranistka Petra ·imková Alvarez, Alena Kuldová,
sopranistka Michaela Katráková, barytonista Jiﬁí Rajni‰, Zdenûk Kulda a tenorista Rafael
Alvarez
Na svÛj pobyt ve Vinoﬁi, kde jsem se
podílel na koncertní verzi Belliniho Normy
v roce 2017, mám mnoho pﬁíjemn˘ch
vzpomínek. Jednou z nich bylo opakování
mé spolupráce se skvûlou pûvkyní Hasmik
Papian, s níÏ jsem uÏ dﬁíve vystoupil v témÏe díle na festivalu v Chorégies d'Orange
a v Metropolitní opeﬁe v New Yorku. Sku-

teãn˘m zjevením byl pro mne ov‰em krásn˘ hlas a muzikálnost mezzosopranistky
·tûpánky Puãálkové. Zámek Ctûnice disponuje sálem s vynikající akustikou. Bylo
zde pro mû velmi zajímavou zku‰eností
provést tuto operu v prostoru, kter˘ pÛsobí tak intimním dojmem. Pﬁedstavení
mûlo kvalitu komorního provedení, jaké-

Aplaus po koncertû v roce 2017. Do sálu Koãárovny se tenkrát ve‰lo rekordních tﬁi sta náv‰tûvníkÛ... âerven˘ krouÏek oznaãuje J. E. Tigrana Seiraniana, tehdej‰ího arménského velvyslance v Praze
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■ Ze Ïivota Vinoﬁe
Rád jsem proto na Robertovo pozvání
pozdûji pﬁijel do Vinoﬁe je‰tû jednou
a s chutí jsem tu vyuÏil pﬁíleÏitost pracovat s nûkolika mimoﬁádnû talentovan˘mi
zpûváky, se kter˘mi jsem se podûlil o své
zku‰enosti. Chtûl bych tedy nejen Robertovi, ale i jeho pﬁátelÛm a spolupracovníkÛm je‰tû jednou podûkovat za pozvání do
va‰í krásné mûstské ãásti.
Franco Farina, tenor (USA / Francie)

Hvûzdy koncertu v roce 2018: mezzosopranistka Jana Kurucová, sopranistka Jana Sibera
a soubor Alba Musicale z Berlína
ho není moÏné ve velk˘ch divadlech ãi
koncertních síních dosáhnout.
Norma je podle mého názoru moÏná
nejvût‰í belcantovou operou v‰ech dob.
Skladatel Bellini v ní dosáhl dokonalé syntézy hudby a dramatu, která otevﬁela nové cesty pro Verdiho a jeho souãasníky.
Sám Wagner operu nûkolikrát dirigoval

a oceÀoval pﬁedev‰ím její dramatické kvality, které stavûl na úroveÀ mistrovsk˘ch
dûl ﬁecké tragédie.
Robert Rytina byl bájeãn˘ hostitel a nasmûroval mû na mnoho fantastick˘ch míst
v Praze, kde jsem ochutnal nejen tradiãní
ãeské jídlo, ale co je je‰tû dÛleÏitûj‰í, také nûkterá z absolutnû nejlep‰ích piv na svûtû.

Koncert v roce 2018 nav‰tívila i tehdej‰í starostka mûsta Jesenice Radka Vladyková (druhá zleva), zcela vpravo je mezzosopranistka ·tûpánka Puãálková
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Na‰e Norma v koncertní verzi byla
krásnou a pro mne nezapomenutelnou
událostí. Mûla jsem zde ty nejlep‰í partnery, jimiÏ byli tenorista Franco Farina, se
kter˘m jsem bûhem své kariéry mnohokrát
zpívala, nebo skvûlá mezzosopranistka
·tûpánka Puãálková. Jednalo se o velmi
dobﬁe organizované pﬁedstavení s poãetn˘m a vnímav˘m publikem. Bylo tu mnoho ãestn˘ch hostÛ: diplomaté, politici
a samozﬁejmû i prostí fanou‰ci opery. Nápad poﬁádat koncerty a pﬁedstavení
v tomto prostoru je podle mého názoru
bájeãn˘. Doufám, Ïe tradice bude pokraãovat a milovníci opery a klasické hudby
si tady budou i nadále uÏívat hostování
slavn˘ch umûlcÛ a uvádûní zajímav˘ch
hudebních dûl.
Hasmik Papian, soprán (Arménie)
Se sv˘m vystoupením ve Ctûnicích
v roce 2017 mám spojenou pﬁedev‰ím
krásnou vzpomínku na spolupráci s panem Francem Farinou, protoÏe to je velká
osobnost svûtové hudby. Jsem dodnes
vdûãn˘ za to, Ïe jsem smûl na koncertû po
jeho boku úãinkovat - byl to ohromn˘ záÏitek! Koncert mûl úÏasnou úroveÀ, stejnû jako následné setkání se vzácn˘mi
osobnostmi, které se pﬁedstavení zúãastnily v publiku. Na takové chvíle se nezapomíná!
Rafael Alvarez, tenor
(Mexiko / âeská republika)
Pﬁed ãtyﬁmi lety jsem s velkou radostí
pﬁijala s nûkolika kolegynûmi pozvání do
zámeckého areálu Ctûnice na koncert, poﬁádan˘ mûstskou ãástí Praha-Vinoﬁ. Krásné prostﬁedí areálu, nádherná hudba a milí lidé, to je první asociace, která mû
napadne pﬁi vzpomínce na tehdej‰í letní
veãer. Tﬁe‰niãkou na dortu bylo pro mne
vystoupení ·tûpánky Puãálkové, jesenické obãanky a také jedné z iniciátorek vzniku jesenického pûveckého spolku Jesenka. Inspiraci k na‰im hudebním veãerÛm
jsme naãerpali právû u vás ve Ctûnicích!
Doufám, Ïe se budeme moci v‰ichni co

Ze Ïivota Vinoﬁe ■

Na koncertû v roce 2019 vystoupili mimo jiné sopranistka Nikola Uramová, mezzosopranistka ·tûpánka Puãálková (sólistka Semperovy opery v DráÏìanech) a basista Peter Kellner
(sólista VídeÀské státní opery)
nejdﬁíve vrátit k úÏasn˘m chvílím, stráven˘m na kulturních akcích, které mi tak
moc chybí.
Radka Vladyková, v˘konná pﬁedsedkynû
Svazu mûst a obcí âR, v letech 2014 aÏ
2018 starostka mûsta Jesenice
Robert Rytina a já jsme se spﬁátelili na
Facebooku, kde se mi pﬁedstavil jako milovník klasické hudby, místostarosta mûstské ãásti Praha-Vinoﬁ a jeden z organizátorÛ zdej‰ího kulturního Ïivota.
Po celá desetiletí jsem sl˘chal o krásách
Prahy a doufal jsem, Ïe je jednoho dne
uvidím na vlastní oãi.
Myslím, Ïe je vÏdy mnohem zajímavûj‰í nav‰tívit neznámé místo, pokud zde
máte pﬁítele nebo známého, kter˘ vás mÛÏe bûhem va‰eho pobytu obohatit o zku‰enost s prostﬁedím, lidmi a událostmi,
s nimiÏ byste se jako bûÏní turisté nesetkali. TakÏe - kdyÏ jsem v roce 2017 koneãnû naplánoval cestu do Prahy, udûlalo mi
radost, kdyÏ mi Robert navrhl, abych ji termínovû pﬁizpÛsobil náv‰tûvû koncertního
vystoupení Belliniho Normy dne 14. ãervna v zámku Ctûnice.
Architektura, muzea, kuchynû a jedineãná atmosféra centra Prahy byly podle mého oãekávání nezapomenutelné.
Náv‰tûva Vinoﬁe v‰ak dodala mému setkání s ãesk˘m hlavním mûstem a jeho
obyvateli zcela mimoﬁádn˘ a neoãekávan˘ rozmûr.
Pobyt v hotelu ve Ctûnicích byl pﬁíjemn˘ a zdej‰í krajina byla svûÏím kontrastem
k centru Prahy. A pak samotn˘ koncert!
Skuteãn˘m vrcholem mého léta v Evropû

bylo poslechnout si na tomto krásném
místû Belliniho hudbu, zazpívanou v mezinárodním obsazení v ãele se skuteãn˘mi
hvûzdami. Hasmik Papian a Franco Farina
zde vystoupili v rolích, které je proslavily.
Rád jsem poznal i nastupující ãeskou operní hvûzdu ·tepánku Puãálkovou a dal‰í vynikající umûlce. Intimní prostor, naplnûn˘
nad‰en˘m mezinárodním publikem, vytvoﬁil jedineãnou a úÏasnou atmosféru.
Skvûl˘ veãer pak zakonãila bohatá arménská hostina, kterou uspoﬁádali pﬁítomní
krajané paní Papian.
Tû‰ím se na dal‰í náv‰tûvu Prahy, a pokud se bude bûhem ní opût konat koncert
ve Ctûnicích, urãitû se ho opût s radostí
zúãastním!
Kurt Ollmann, baryton (USA)
Koncert ve Vinoﬁi ve mnû zanechal bájeãné vzpomínky. Kromû toho, Ïe tady bylo opravdu nádherné poãasí, pﬁi‰lo na na‰e vystoupení nesmírnû srdeãné publikum,
pro které mi bylo velkou ctí pﬁednést spolu s m˘m komorním orchestrem Alba Musicale a mou vynikající kolegyní Janiãkou
Siberou ná‰ program pln˘ barokní a Mozartovy hudby.
K pátému v˘roãí koncertÛ na zámku
Ctûnice vám ze srdce pﬁeji dal‰í nezapomenutelné hudební záÏitky!
Jana Kurucová, mezzosoprán
(Slovensko / Nûmecko)
Má mise arménského velvyslance
v âeské republice se blíÏí ke svému konci
a tento post brzy pﬁevezme mÛj nástupce.
Jak se to v takov˘ch okamÏicích obvykle

dûlává, i já si nyní pﬁipomínám v‰echny
své zdej‰í splnûné i nesplnûné úkoly, v˘zvy, pﬁedsevzetí, vzestupy i pády. Zdánlivû dlouhá doba, trvající sedm a pÛl roku,
v‰ak proletûla m˘m Ïivotem jako okamÏik.
Jeden z dÛvodÛ, proã mi ãas stráven˘ zde
utekl tak rychle, je skuteãnost, Ïe jsem si
opravdu vychutnal kaÏd˘ den, kter˘ jsem
mohl v této jedineãné, krásné a pohádková zemi proÏít. Je to zemû, do které jsem
se zamiloval, a ve které zanechávám ﬁadu
vynikajících pﬁátel a krásn˘ch vzpomínek.
Nesmírnû si váÏím svého pﬁátelství
s panem Robertem Rytinou, které zaãalo
pﬁed dvûma lety na zámku Ctûnice. Nejen
já a moje rodina, ale také mnoho ãlenÛ
ãesko-arménské komunity si dodnes s nejvût‰ím uznáním a radostí pﬁipomíná dva
koncerty, které se tu v tomto a následujícím roce konaly.
Roku 2017 jsme si zde uÏili vystoupení nejslavnûj‰í a nejpopulárnûj‰í arménské
sopranistky Hasmik Papian, ãeské mezzosopranistky ·tûpánky Puãálkové a amerického tenoristy Franca Fariny v provedení
Belliniho Normy, o rok pozdûji pak krásn˘
recitál známé slovenské mezzosopranistky Jany Kurucové.
Chtûl bych vám do Vinoﬁe popﬁát hodnû ‰tûstí a úspûchÛ ve v‰ech va‰ich budoucích snahách a projektech. Jistû pﬁinesou mnoha lidem tolik radosti
a potû‰ení, jak˘ch se na uveden˘ch koncertech dostalo nám. Upﬁímnû se tû‰ím na
v‰echna dal‰í budoucí setkání s vámi.
J. E. Tigran Seiranian, velvyslanec Arménie na Ukrajinû, do roku 2019 velvyslanec v âeské republice (psáno 4. ledna
2019)
Na ná‰ koncert v roce 2019 mám velmi pﬁíjemné vzpomínky. Náv‰tûvníci byli
nad‰ení, atmosféra milá, cel˘ zámeck˘
areál byl hezk˘ a klidn˘, coÏ se mi moc líbilo. Se v‰emi umûlci na koncertû se mi
dobﬁe spolupracovalo. Skvûl˘m záÏitkem
bylo pro mne napﬁíklad první setkání s vynikající harfistkou paní Kateﬁinou Englichovou. Zpívat s doprovodem harfy Dvoﬁákovy Biblické písnû, to byla v˘jimeãná
a nezapomenutelná zku‰enost! Rád jsem
se tu opût potkal i s milou kolegyní a svou
nûkdej‰í spoluÏaãkou ze salcburského Mozartea ·tûpánkou Puãálkovou, ale moc rád
jsem poznal i dámy Andu-Louisu Bogzu
a Nikolku Uramovou.
Peter Kellner, bas
(Slovensko / Rakousko)
Foto: Pavel Hykl, Jana âesáková Hyklová,
Roman Ka‰parovsk˘, Zdenûk Kulda, archiv
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■ Ze Ïivota Vinoﬁe

Uklízelo se, co spadlo
Dne 24. 4. 2021 jsme si dovolili pﬁipomenout blíÏící se 35. v˘roãí od jaderné katastrofy v ukrajinském âernobylu. Jen trochu netradiãnû. ÚKLIDEM. Poãasí vy‰lo na
jedniãku a vy jste nás mile potû‰ili hojnou
úãastí a zodpovûdn˘m pﬁístupem. Vinoﬁ
byla rozdûlena do tﬁí sektorÛ (A, B, C)
a v kaÏdém byl kontejner, kter˘ jste zvládli naplnit. Pﬁi tom si trochu zasoutûÏit
a provûtrat hlavu i nohy. Dûkujeme!
KULTURA VINO¤, z. s.
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Kde je Malá ãarodûjnice?

Otázka, kterou jsme si ale pokládali my
ze spolku byla, jestli se letos podaﬁí uspoﬁádat pro místní aspoÀ nûco tematického
k tomuto poslednímu dubnovému dni.
A jelikoÏ opatﬁení proti Barbucha-19 stále
neumoÏÀovala Ïádné velké sdruÏování, tak
jsme zvolili „pátrací hru“ a ne tradiãní soutûÏe a veãerní poÏívání dûtí peãen˘ch na
ohni. Hra spoãívala v hledání tajenky ukryté v zaklínadlech, které stráÏily papírové
malované ãarodûjnice inspirované typick˘m rukopisem v˘tvarníka Zdenka Smetany. Pozvoln˘ start od 17 do 19 hod., registrace, pátrání po „tajence“, která dovedla
rodiãe s dûtmi do míst, kde si mohli koupit
tradiãní obãerstvení a nechat dûti vybûhat
ve volném prostoru. Nechybûly ani ty Ïivé
ãarodûjnice, které na dálku navigovaly do-

spûláky a v˘chovnû pÛsobily na dûti. Navzdory (plánovanû) minimální propagaci
akce a krásnému poãasí vás ale pro‰lo startem opravdu hodnû. Dûkujeme v‰em místním i pﬁespolním za va‰i úãast a doufáme,
Ïe se zase brzy ve zdraví potkáme!
V závûru této pﬁíleÏitosti jsme si dovolili pozvat k vyhodnocení nejlep‰í sbûraãe
úklidové akce „Ukliì, co spadlo“. Akce pro-

bûhla 24. 4. 2021, byla inspirovaná jadernou katastrofou v âernobylu a podaﬁilo se
nasbírat tﬁi plné kontejnery odpadu. Zaregistrovalo se pﬁes 35 pﬁeváÏnû rodinn˘ch
skupinek, které poctivû nûkolik hodin oh˘baly záda pﬁi sbûru odpadkÛ. A protoÏe se
i trochu soutûÏilo, tak bylo potﬁeba oficiálnû pﬁedat hlavní ceny v podobû stolních
her a podûkovat v‰em zúãastnûn˘m.

HoffmanÛv dvÛr
V dlouhé zimní pauze bez Kinování,
koncertÛ, divadel a jin˘ch akcí jsme pﬁem˘‰leli, s ãím nov˘m pﬁekvapit vinoﬁáky
i dal‰í náv‰tûvníky HofmaÀáku a nápad
pﬁi‰el. Stezka, která se vine Vinoﬁsk˘m parkem mezi rybníky Pohankov˘m a Biologick˘m, míjí ve vzdálenosti nûkolika desítek metrÛ HoffmanÛv dvÛr. Tﬁi dny práce

a dílo bylo hotovo. Vznikla nová vyznaãená cesta se schody a brankou ve staré zdi
do na‰í zahrady. Jsme rádi za neb˘vale
kladné ohlasy prvních náv‰tûvníkÛ a dûkujeme. Provizorní informaãní cedule nám
sice nûkdo s velkou peãlivostí zá‰kodníka
zlikvidoval, ale grafik nám pﬁipravuje nové, pûkné, jejichÏ pﬁípadné zniãení by byla

uÏ taková smutná vûc. Ale s radostí mÛÏeme je‰tû sdûlit novou letní otvírací dobu:
Po – Pá 14:00 – 20:00
So a Ne od 13:00 – 20:00.
Zavﬁeno pouze pﬁi soukrom˘ch akcích
a za velmi ‰patného poãasí. Tû‰íme se na
vás.
Ilja Vlãek
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Osvoboìte loì od pirátÛ!
V bﬁeznu mû oslovila Markéta Kilingerová, jestli bych Vincentu nepomohla namalovat skákací hry na dlaÏbu pﬁed Vincentem. Zaujalo mû to, protoÏe vím, Ïe to
mají dûti rády a nûco takového ve Vinoﬁi
chybí. Zaãala jsem prom˘‰let, jak to udûlat, aby to nebyl jen „skákací panák“, ale
aby ‰lo o obraz s pﬁíbûhem.
KvÛli poãasí sice nemohu malbu dokonãit (doufám, Ïe neÏ vyjde toto ãíslo
zpravodaje, bude hotové i kormidlo), dûti
tam uÏ teì vesele pobíhají po vyznaãen˘ch
trasách: Od vinoﬁské vlajky po stopách
pﬁejít na loì, vy‰plhat na stoÏár, vymûnit
na‰i vlajku místo pirátské (jenom jako), sestoupit a doskákat zpût.
Máme s vedením Vincentu je‰tû dal‰í
plány, jako umoÏnit dûtem co nejvíc pohybu venku – pﬁibudou dal‰í malované
„skákaãky“. Nechte se pﬁekvapit.
Ráda maluji cokoli pro dûti a s dûtmi.
UÏ se tû‰ím na v˘tvarn˘ pﬁímûstsk˘ tábor,
kter˘ uÏ ãtvrt˘m rokem budu v létû poﬁádat. Jestli chcete dûtem dopﬁát t˘den malování a tvoﬁení pﬁeváÏnû venku, spojen˘
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s hrami a soutûÏemi, je to skvûlá pﬁíleÏitost. Termíny jsou uÏ teì skoro plné, je
moÏné ale pﬁihlásit dûti od 19. do 23. ãer-

vence. Dal‰í informace na www.atelierludmila.cz, info@atelier-ludmila.cz
Ludmila Obruãová
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Nektarodárné biopásy v na‰em okolí
Vûdûli jste, Ïe v okolí Vinoﬁe, Kbel, Satalic, âakovic, Mi‰kovic a Tﬁeboradic je vyseto 60 hektarÛ nektarodárn˘ch biopásÛ,
které slouÏí jako úkryt pro hmyz a zdroj
pylu pro vãely? Jedná se o projekt zemûdûlské spoleãnosti VIN agro za finanãní
podpory Magistrátu hlavního mûsta Prahy, kter˘ bûÏí od podzimu loÀského roku.
Tento projekt vyuÏil pro svoje aktivity také t˘m ekologie hmyzu na Fakultû Ïivotního prostﬁedí âeské zemûdûlské univerzity v Praze a bude na nûm zkoumat dopad
na biodiverzitu ãlenovcÛ.
MoÏná jste si podél cest a silnic v‰imli
dﬁevûn˘ch kolíkÛ oznaãen˘ch reflexním
sprejem. Nejedná se o hranice nového
prÛmyslového areálu ani developerského
projektu, ale o vyznaãení míst, kde se vysévají rÛzné smûsi, které tvoﬁí zmínûné
nektarodárné biopásy, a zároveÀ slouÏí jako oznaãení v˘zkumn˘ch ploch t˘mu ekologie hmyzu z âZU. Vût‰ina plochy je vyseta konvenãní zemûdûlskou technikou,
ale témûﬁ hektar políãek viãence byl vyset
ruãnû. Viãenec poskytuje opylovaãÛm velké mnoÏství nektaru a je rovnûÏ Ïivnou
rostlinou kriticky ohroÏeného modráska
viãencového.
Cel˘ projekt pﬁiná‰í ﬁadu v˘hod jak pro
obãany, tak i pro zemûdûlce a v˘zkumníky. Lidem, jejichÏ zahrady a domy sousedí
pﬁímo s obdûlávanou pÛdou, pﬁibude jakási nárazníková zóna a na‰e technika tak
nebude jezdit v bezprostﬁední blízkosti
obydlí. Biopásy jsme zámûrnû seli podél
cest a cyklostezek, kde se pohybuje vût‰í
mnoÏství lidí. Nektarodárné biopásy také
podporují biodiverzitu v krajinû a posilují
schopnost pÛdy zadrÏet vodu. Velkou radost mají samozﬁejmû vãelaﬁi.
Pro nás zemûdûlce je to pﬁíleÏitost, jak
zapojit do rostlinné v˘roby moderní poznatky, vyzkou‰et si nové postupy a na‰i
práci adaptovat podmínkám bezprostﬁedního styku zemûdûlství a praÏské zástavby, kde

je dÛleÏité ve velké míﬁe zapojovat ekologii,
ale pouãen˘m a realistick˘m zpÛsobem.
OdborníkÛm poskytuje projekt nektarodárn˘ch biopásÛ moÏnost, jak si v˘zkum

ovûﬁit v praxi. Jak sami ﬁíkají: „VÏdy se pﬁiuãíme nov˘m vûcem a dostáváme nové
podnûty a pohledy na situaci v zemûdûlské
krajinû. A ten pohled na realitu ze strany
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■ Ze Ïivota Vinoﬁe
hospodaﬁících zemûdûlcÛ na okraji Prahy
je velmi pﬁínosn˘ a obohacující. Ono je
hezké si nûco vymyslet a vyzkoumat, ale
realizovat pak konkrétní opatﬁení na konkrétním místû v krajinû není jednoduché.“
Prosíme v‰echny obyvatele, kteﬁí se pohybují v blízkosti tûchto pásÛ, aby je nevyuÏívali pro procházky a k venãení sv˘ch
psÛ. Niãí se tím pomûrnû vzácn˘ a nákladn˘ projekt, kter˘ má slouÏit pro bezobratlé Ïivoãichy.
Podívejte se na mapu, kde v‰ude mÛÏete na nektarodárné biopásy narazit.
Doufáme, Ïe pozitivní dopad na krajinu ve
va‰em okolí brzy pocítíte. Pokud byste se
chtûli o tom, co dûláme, dozvûdût víc, sledujte na‰i stránku VIN agro (@vinagropraha) na Facebooku, nebo se podívejte na
www.vinagro.cz.
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Nové v˘zvy, nová setkání, nové plány!
Ani v kvûtnu se pﬁíli‰ neupínáme k aktivitám ve vnitﬁním prostoru a v‰e smûﬁujeme stále na ãerstv˘ vzduch. Velké rozvolÀování zatím nepﬁichází, takÏe volíme
radûji vût‰í jistotu, snad nám k tomu uÏ
bude pﬁát alespoÀ poãasí. Máme za sebou
procházky s QR kódy, dvû pátrací hry
a plánujeme dal‰í akce. V plném proudu
jsou pﬁípravy na nedûli 23. kvûtna, kdy ve
spolupráci s místními spolky a organizacemi probûhne jiÏ tradiãní rodinn˘ pochod
Vinoﬁsk˘ vandráãek. O mûsíc pozdûji bychom rádi zorganizovali vernisáÏ venkovní galerie vinoﬁsk˘ch umûlcÛ. V minulém
ãísle jste mohli zaznamenat (a nûkteﬁí
z vás zaznamenali) na‰i v˘zvu, pomocí
které jsme hledali nové vinoﬁské umûlce.
V souãasné dobû jiÏ máme díla pohromadû a ladíme prÛbûh a program celé akce.
Chceme si uÏít letní ãervnov˘ veãer v pﬁíjemném svatojánském svûtle obklopeni
umûním. Nûkterá díla se stanou jiÏ navÏdy souãástí na‰eho centra. Bereme to ja-

ko dal‰í moÏnost, jak poznávat komunitní Ïivot v na‰í mûstské ãásti – a moÏná
je‰tû lépe ﬁeãeno - jak poznávat své spoluobãany, tentokrát umûlce.
Na ãerven pﬁipravujeme také sportovnû vûdomostní hry pro dûti. Cel˘ projekt je
nápadem Terezy Wartuschové, která nás
oslovila s tím, Ïe se jí líbí, co v na‰em centru pro dûti dûláme, a Ïe by ráda byla jeho
souãástí. Její my‰lenku uspoﬁádat hry pro
veﬁejnost jsme vzhledem k platn˘m vládním omezením sice museli pﬁehodnotit, ale
povedlo se alespoÀ zorganizovat zajímavé
hry pro kolektivy ‰kolních dûtí. Pan ﬁeditel
‰koly se k akci postavil vstﬁícnû, a tak v‰e
plánujeme na první ãervnov˘ den, kdy mají dûti svátek. Tereza mimo jiné také vyvíjí
deskové vzdûlávací hry a moÏná u nás od
záﬁí povede svÛj vlastní krouÏek. A kdo ví,
moÏná dojde i na letní sportovnû vûdomostní hry pro dospûlé. PlánÛ máme dost.
Na letní prázdniny máme naplánované pﬁímûstské tábory, pﬁedstavili jsme je jiÏ

v minulém ãísle zpravodaje. To, zda se podaﬁí v‰echny na‰e zámûry realizovat, záleÏí na aktuální epidemiologické situaci.
DrÏme si palce.
Vincentu byla také svûﬁena pﬁíprava Vinoﬁsk˘ch novin - nového periodika na‰í
mûstské ãásti. První (kvûtnové) ãíslo uÏ vy‰lo na konci dubna a my s napûtím sledujeme, jak se vám líbí. Noviny budou, vyjma letních prázdnin, vycházet kaÏd˘
mûsíc. Mají slouÏit pﬁedev‰ím jako zdroj
informací z úﬁadu, ze zasedání rady a zastupitelstva, z v˘borÛ, komisí a pﬁíspûvkov˘ch organizací (Základní a Mateﬁská ‰kola a komunitní centrum Vincent). Noviny
by mûly doplÀovat Vinoﬁsk˘ zpravodaj
a nabídnout vám pﬁístupnou a pohodlnou
formou aktuálnûj‰í zpravodajství.
Chceme b˘t s vámi v‰ude. Sledujte nás
na Facebooku, na webov˘ch stránkách, ve
Vinoﬁském zpravodaji ãi Vinoﬁsk˘ch novinách. Chcete-li s námi mluvit, pﬁijìte za
námi nebo nám napi‰te.
Markéta Kilingerová

Po stopách Jaroslava Erpeka
Pﬁem˘‰leli jsme, co mÛÏeme za covidové situace nabídnout, zvlá‰tû dûtem. Chtûli
jsme nûjaké téma, které by mûlo souvislost
s Vinoﬁí, knihovnou a pﬁírodou. Velkou nápovûdou a inspirací pro nás byla kniha, která na nás opravdu vypadla pﬁi úklidu knihovny. Fantazie zaãala pracovat a my‰lenky
naskakovaly. Cesta k vytvoﬁení záhady kolem tajemného pisatele byla stejnû vzru‰ující, jako pátrání pro mnohé z vás. Kreslilo se
a psalo, fotilo a natáãelo. Ve finále stﬁíhalo
video, které pátraãe vtáhlo do hry. Pak nastal den pro rozmístûní indicií a nervozita,
jak poutníci celou pátraãku pﬁijmou. Po pár
dnech, kdy hra probíhala a nám se zaãaly
sbíhat ohlasy, nám pﬁísloveãnû spadl kámen
ze srdce, protoÏe to celé nabralo neskuteãné obrátky. Dûti, mlad‰í i star‰í, rodinky i dospûláci, chodili pátrat po tajemném pisateli. Obãas potﬁebovali pomoci s hledáním,
obãas jsme museli jít opravit souãást hry do
terénu a stále byl zájem velik˘. A nás to tû‰ilo o to více, Ïe cíl pátrání byl velmi smyslupln˘. Byla to osvûta ohlednû místního pana kronikáﬁe Jaroslava Erpeka a vinoﬁsk˘ch
kronik. Nûkteré dûti se totiÏ s pojmem kronika setkaly prvnû.
Jana âesáková Hyklová
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Velikonoãní Hugo, aneb
kdyÏ je vÛle, jde (skoro) v‰echno
Jedno známé norské pﬁísloví praví, Ïe
neexistuje ‰patné poãasí, jen ‰patné obleãení. A vzhledem k poãasí, které u nás
vládlo v uplynul˘ch t˘dnech, bylo dobré
mít tohle moudro na pamûti. Pﬁedev‰ím
v momentû, kdy se dûti vydaly hledat velikonoãní vajíãka v podobû korálkÛ a v ulicích Vinoﬁe se zrovna prohánûla snûhová
vánice. Zimní poãasí totiÏ udeﬁilo hned po
Velikonocích, kdy pátrací hra zaãala. Pojìme si to, ale pﬁipomenout od zaãátku.
V‰e jsme zahájili je‰tû pﬁed Velikonocemi, na Kvûtnou nedûli, kdy jsme se s dûtmi spojili prvním videem zveﬁejnûn˘m na
na‰em Facebooku, ve kterém jsme je seznámili s hrdinou vinoﬁsk˘ch Velikonoc, se
zajíãkem Hugem. KaÏd˘ den jsme pak pro
dûti natáãeli video, které se vÏdy t˘kalo
jednoho dne Svátého t˘dne. Krátk˘m,
edukativním pﬁíbûhem jsme je seznámili
se zvyky a tradicemi t˘kajícími se veliko-
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noãních svátkÛ a v˘znamu Velikonoc. PﬁíbûhÛ bylo celkem devût, stejnû jako dnÛ
Pa‰ijového t˘dne. Abychom dûti vylákali
ven, pﬁipravili jsme pro nû na kaÏd˘ den
pracovní list, pro kter˘ si musely dojít
k nám do Vincenta. Byl v obálce na plotû.
Zajíãka Huga, kter˘ na dûti skrz obrazovku kaÏd˘ den promlouval, si v‰ichni oblíbili. A kdyÏ mûl Hugo svátek, pﬁinesli mu
dokonce dárky a pﬁáníãka. To bylo pro nás
potvrzením, Ïe v‰e bûÏí, jak má. My jsme
se snaÏili operativnû na dûti reagovat, do
videí jsme vkládali Hugovy reakce a dûti
tak byly do interakce vtaÏeny hned od zaãátku.
Na Velikonoãní pondûlí jsme zveﬁejnili
poslední video, bylo jiné, del‰í, a bylo s písniãkou. Tohle video odstartovalo na‰i druhou pátrací, tentokrát Velikonoãní hru. Pomocí dopisu a mapky – tu si mohly dûti
vyzvednout opût u nás na plotû – se vy-

Vincent a knihovna ■
dávaly hledat poztrácená vajíãka. Vajíãka
symbolizovaly korálky, které byly ukryty po
celé Vinoﬁi. Pokud se dûtem podaﬁilo obejít v‰echna stanovi‰tû, zÛstal jim barevn˘
náramek jako vzpomínka na Huga. Podle
rozebran˘ch dopisÛ by velikonoãních náramkÛ mezi dûtmi mohlo b˘t na dvû stovky, to uÏ má tedy Hugo velk˘ fanklub.
Ráda bych se je‰tû vrátila ke klipu, kter˘ jarní Vinoﬁ propojil skrz v‰echny generace, a kter˘ byl souãástí posledního videa.
V‰e vznikalo tak nûjak spontánnû a opût
se mi potvrdilo, Ïe ve Vinoﬁi Ïijí hodní, pﬁátel‰tí a ‰ikovní lidé. Nikdo z osloven˘ch
nás neodmítl, naopak to v‰ichni pﬁijali jako milou pﬁíleÏitost udûlat nûco smyslupl-

ného. Podûkování patﬁí baráãníkÛm, rybáﬁÛm, panu ·kopovi ze zahrádek, vinoﬁsk˘m
fotbalistÛm, dûtem a maminkám z dûtského hﬁi‰tû a komunitní zahradû Pastvina. Podûkování patﬁí také Petru Ma‰ínovi,
kter˘ ve velice krátké dobû sepsal chytlav˘ text. Petr vlastnû vÛbec netu‰il, jak bude v˘sledné video vypadat, jen jsme si
v telefonu ﬁekli, jak by to asi mohlo b˘t
a co Hugo na své cestû zaÏije. Zkrátka,
kdyÏ je vÛle, jde zvládnout skoro v‰echno. UdrÏovat zdrav˘ komunitní Ïivot je pro
spoleãnost dÛleÏité a tento projekt byl ãistû z vinoﬁské produkce. A z toho mám nejvût‰í radost.
Markéta Kilingerová

FotosoutûÏ
Dovolujeme si vám pﬁedstavit tﬁi vítûzné
fotografie, druhého kola na‰í fotosoutûÏe:
ZIMA VE VINO¤I, které budou zdobit kalendáﬁ Vinoﬁe 2022. Autoﬁi fotografií si odnesli odmûny v podobû finanãních poukázek od spoleãnosti Centrum Foto·koda
a dárkov˘ch pﬁedmûtÛ na‰í mûstské ãásti
a knihovny.

VítûzÛm gratulujeme!

1.místo Vlasta Biãáková

3. místo Veronika Cihláﬁová

2. místo Vladislav Vrba
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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
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
V souãasné dobû mÛÏe knihovna pﬁivítat své ãtenáﬁe v bûÏném provozu.
KníÏky pÛjãujeme bez omezení.
Otevírací doba: úter˘ a ãtvrtek 9:00–13:30 a 14:30–19:00
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Ze Ïivota ‰koly
Stejnû jako v loÀském roce i letos probûhl zápis do Z· bohuÏel bez osobní úãasti dûtí. Îádost o pﬁijetí k základnímu vzdûlávání od ‰kolního roku 2021/22 podalo
prostﬁednictvím sv˘ch zákonn˘ch zástupcÛ 75 dûtí, z toho 65 vinoﬁsk˘ch. V‰ichni
uchazeãi s trval˘m pobytem a s trval˘m
pobytem alespoÀ jednoho z rodiãÛ v Praze-Vinoﬁi byli pﬁijati.
12. 4. se koneãnû mohli vrátit do ‰koly Ïáci 1. stupnû v rotaãním reÏimu a za
podmínky testování. Testování zvládají dûti úplnû bez problémÛ, jsou moc ‰ikovné.
Paní uãitelky, uãitelé, asistentky a vychovatelky ranní testování perfektnû organizují, takÏe v˘uka vÏdy zaãíná vãas a v klidu. V‰echny aktuální informace vÏdy
neprodlenû zveﬁejÀujeme na ‰kolím webu.
V souãasné dobû je umoÏnûna i osobní pﬁítomnost ÏákÛ 2. stupnû na základním vzdûlávání za stejn˘ch podmínek –
tﬁídy se úãastní prezenãní v˘uky v rotaã-

ním reÏimu, testuje se, v˘uka tûlesné v˘chovy je umoÏnûna pouze na venkovních
sportovi‰tích, v hodinách hudební v˘chovy se nesmí zpívat.

Jsme moc rádi, Ïe dûti se s dûtmi koneãnû setkáváme „naÏivo“, nejen pﬁes monitor PC a mikrofon. ·kola bez dûtí prostû
není poﬁádná ‰kola. St˘skalo se nám!

·kolní zahrada
KaÏd˘ zahrádkáﬁ to zná, kdyÏ pﬁijde jaro, popadne své náãiní a doma ho uÏ nikdo neuvidí. Zaãne svou zahradu probouzet ze zimního spánku. I ve ‰kole jsme se
chopili motyãek a r˘ãÛ a zaãali s prací.
JenÏe ta na‰e zahrada neslouÏí k vytváﬁení vlastních v˘pûstkÛ, ale mûní se na zónu urãenou k aktivnímu odpoãinku. Díky
sbûru vrbov˘ch prutÛ a pomlázek, do kterého se zapojila ﬁada Vinoﬁsk˘ch dûtí, se
nám podaﬁilo vztyãit první zahradní stavbu – vrbov˘ domeãek. Teì uÏ si jen drÏíme palce, aby proutky obrazily a dome-

ãek byl pro dûti opravdov˘m bunkrem. ZároveÀ jsme zaãali kupit pytle nejrÛznûj‰ího materiálu. A k ãemu to? K vytvoﬁení
bosé stezky. Zatím ãítá jen nûkolik metrÛ,
ale uÏ byla provûﬁena tﬁídou 4.C a je pr˘
„Super!“. SnaÏíme se získávat dal‰í zajímav˘ materiál, kter˘ stezku prodlouÏí a dûti
tak budou sv˘mi chodidly mít moÏnost
prozkoumat nejrÛznûj‰í materiály jako je
písek, ‰tûpka, ‰i‰ky, piliny, oblázky, ‰tûrk……
Dûkujeme v‰em, kteﬁí se na promûnû
zahrady podílejí.
uãitelé, uãitelky a vychovatelky Z· Vinoﬁ

31

■ Ze Ïivota ‰koly

DruÏina
OD 12. 4. 2021 DO·LO K ALESPO≈ âÁSTEâNÉMU OTEV¤ENÍ ·KOL. TUTO SKUTEâNOST UVÍTALY JAK DùTI, TAK
P¤EDEV·ÍM JEJICH RODIâE.
·koly se otevﬁely s podmínkou rotaãní
v˘uky, a tak i dûti z prvního stupnû si mohou v souãasné chvíli vyzkou‰et, co to
v praxi znamená. Ve ‰kolních druÏinách
stále platí naﬁízení udrÏování homogenních skupin. V‰e má i svá pozitiva. Tím, Ïe
v‰e probíhá dle pravidel rotaãní v˘uky je
zaji‰tûno, Ïe v‰echny dûti mohou trávit
druÏinov˘ ãas v druÏinové tﬁídû a nikdo tedy nemusí b˘t ve své vyuãující tﬁídû. âasu, kter˘ máme s dûtmi vÏdy v jednom
t˘dnu k dispozici, není mnoho, proto se jej
snaÏíme maximálnû vyuÏít. Pﬁedev‰ím pﬁi
pﬁíznivém poãasí trávíme nejvíce ãasu
venku. Pﬁi odchodu domÛ, kdy si rodiãe
dûti vyzvedávají, se u dûtí nûkdy objeví i slziãky, Ïe uÏ musí odejít. Pﬁeci jen b˘t ve
spoleãnosti sv˘ch kamarádÛ je teì vzácné.
Na rozdíl od toho, jak tomu b˘vá v jin˘ch letech, kdy jsou poﬁádány krouÏky
a kulturní akce, nyní nic neprobíhá, a tak
není mnoho, o ãem na tûchto stránkách
informovat a posílat foto. V dobû uzávûrky zpravodaje máme za sebou ãtrnáct dní
od otevﬁení ‰kol. Pﬁesto alespoÀ pár fotek
z na‰eho druÏinového Ïivota.
Lenka Kosmannová
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Ze Ïivota farnosti
Drazí ãtenáﬁi vinoﬁského zpravodaje,
po ãase bych vás v‰echny za vinoﬁskou
farnost chtûl moc pozdravit a ujistit vás,
Ïe v modlitbû na v‰echny obyvatele Vinoﬁe myslím, nejenom na kostelní ale i na
nekostelní.
ProÏíváme velmi dlouhé období, kdy se
nemÛÏeme naplno setkávat, musíme dodrÏovat stále mûnící se opatﬁení, b˘t navzájem ohleduplní.
Pﬁednû myslím na vás rodiãe, kteﬁí máte dûti ‰kolou povinné. Samozﬁejmû mám
v mysli i va‰e uãitele a pedagogy. Nynûj‰í
nastavená ‰kolní v˘uka nebyla a není vÛbec
jednoduchá. Doufáme v‰ak, Ïe se v‰e pomalu vrátí do normálního kolobûhu Ïivota.
Neustále ãteme, jak mnoho institucí je
zapojeno do boje s pandemií. Opravdu velk˘ dík zdravotníkÛm, pedagogÛm, policistÛm a opravdu v‰em a v‰em, kteﬁí jsou nasazeni v té první linii.
Chtûl bych vás v‰ak ujistit, Ïe na‰e farnost, církev, nezÛstáváme stranou. Pﬁes
ve‰kerá opatﬁení, s opatrností pﬁed pandemií, pracujeme dál. SlouÏíme, nasloucháme, sdílíme va‰e starosti i bolesti.

Máme otevﬁen˘ kostel, zvûstujeme Nadûji, v neposlední ﬁadû opravujeme varhany. Opravdu se v této nároãné dobû neuzavíráme okolnímu svûtu, o to ménû Vinoﬁi.
V tuto chvíli bych vás v‰echny chtûl
pozvat na Noc kostelÛ, která se uskuteãní

v pátek 28. 5. Tato akce se bude konat ve
spolupráci se spolkem Kultura Vinoﬁ. Budeme moc rádi, pokud nás nav‰tívíte.
S pozdravem, pﬁáním dobra a pevného zdraví a v modlitbû
P. Stanislaw Góra

oﬁezané stromy a keﬁe. I pﬁes nepﬁízeÀ poãasí máme zasazené brambory, cibuli, ve
skleníku ﬁedkviãky, saláty ãi ‰penát. Krásnû nám kvetou jarní kvûtiny a ovocné
stromy.

Jak ﬁekl Sigmund Freud:
„Dívat se na kvûtiny má v sobû nûco
uklidÀujícího, kvûtiny neznají emoce ani
konflikty.“
Martina Kolarová

Zahrádkáﬁi
Duben je letos opravdu aprílov˘, zima
se nám protáhla a rána jsou ãasto kolem
nuly, takÏe zaãínáme s leto‰ním v˘sevem
i v˘sadbou o nûco pozdûji neÏ obvykle.
Vût‰ina z nás má jiÏ pﬁipravené záhony,
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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.

TakÏe letos bychom tedy mohli oslavit
99 let? Asi by to bylo dobré, po té dlouhé
dobû covidové karantény se zase sejít
a zavzpomínat. A hned mÛÏeme pﬁiloÏit
i pár fotografií. Sokol stál u zrodu samostatného ãeskoslovenského státu v roce
1918, poãet na‰ich ãlenÛ v té dobû byl témûﬁ 2 miliony! Pﬁeãkali jsme zákazy ãinnosti od fa‰istÛ i komunistÛ. Pﬁes ve‰keré
zákazy Sokol ale v povûdomí v‰ech zÛstal.
Mladí bratﬁi sokolové plnili u rybníku
V ObÛrkách Tyr‰Ûv odznak zdatnosti (foto), mladé sestry sokolky se úãastnili sokolsk˘ch cviãení. (foto)
A jak je z fotografií naprosto zjevné,
kluci i holky u nás byli, jsou a budou
vÏdycky nejhezãí!
Dnes je ãlenská základna o hodnû niÏ‰í, po sametové revoluci a obnoveném zaregistrování jsme zaãali s vybydlen˘m majetkem a prázdnou pokladnou. ZÛstala
nám pouze chuÈ do práce a úcta ke star˘m tradicím a ke znaãce Sokol.
Hned po sametové revoluci pár SokolÛ
nad‰encÛ vlastními silami vybudovalo na
pÛvodním hokejovém hﬁi‰ti 2 tenisové
kurty, odpracovalo tisíce brigádnick˘ch
hodin a dnes tyto kurty slouÏí v‰em náv‰tûvníkÛm. ·iroké vyuÏívání kurtÛ je tou
nejvût‰í odmûnou pro v‰echny, kteﬁí kurty postavili, a kteﬁí kaÏd˘m rokem pravidelnû kurty upravují tak, aby se na nich
dalo hrát. Opût se jedná o desítky brigádnick˘ch hodin.
Dal‰í kurt na nohejbal a volejbal vznikl
vedle tenisov˘ch kurtÛ, opût v reÏii Sokola.
Udûlali jsme základní rekonstrukce vnitﬁku sokolovny, instalovali jsme nové úspornûj‰í topení, nové ‰atny, je pﬁed námi ale
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stále hodnû práce, na‰í sokolovnû je úctyhodn˘ch 96 let!
A bylo by asi zbyteãné pﬁipomínat, Ïe
Sokol vedle starostí se sokolovnou postavil i hﬁi‰tû na fotbal s umûlou trávou
a osvûtlením, kterému za velkého mnoÏství divákÛ poÏehnal místní faráﬁ, páter Vítek Horák. A premiéra? Je jasné, Ïe v prvním utkání star˘ch gard Vinoﬁe a Satalic
zvítûzili domácí 1-0. Sokol postavil i nové
moderní kabiny na fotbalovém hﬁi‰ti s obãerstvením a klubovnou.
A opût – nejvût‰í odmûnou pro nás je
velké mnoÏství sportujících.
Snad uÏ koneãnû ten ãínsk˘ virus zmizí
a vrátíme se ke sportování, zdravému pohybu a vzájemnému setkávání. Na na‰ich
internetov˘ch stránkách www.tjsokolvinor
je moÏné se dozvûdût o moÏnostech sportování i o novinkách v na‰í, témûﬁ stoleté, vlastenecké organizaci.
Se sokolsk˘m pozdravem Nazdar-viru
zmar!
Br. Fr. ·varc, místostarosta TJ Sokol Vinoﬁ

Aktuality z fotbalového areálu
FK Vinoﬁ 1928
Koneãnû mÛÏeme s velkou úlevou ﬁíci,
Ïe se opût rozbûhly v‰echny fotbalové tréninkové skupiny, pro které stále platí státem naﬁízené omezení pro sportovní ãinnost a skupinové aktivity (stav k 25.4.).
Proto bychom rádi i nadále poÏádali
v‰echny náv‰tûvníky areálu, aby respektovali ve‰kerá platná vládní naﬁízení.

PﬁestoÏe kvÛli vládním naﬁízením nemohly probíhat v zimním období tréninky,
Vá‰ fotbalov˘ klub, FK Vinoﬁ 1928 nespal
zimním spánkem.
Kromû pravidelné údrÏby areálu, jiÏ
probûhl jarní úklid obou hﬁi‰È a nataÏení
sítí. Probûhlo odborné a nákladné vyãi‰tûní umûlé trávy, vãetnû dosypu gumy. Pro-

bíhá intenzivní péãe o trávník velkého
hﬁi‰tû a je objednán servis závlahy, aby se
nám ta na‰e tráva pûknû zelenala. RovnûÏ
byl doplnûn mobiliáﬁ klubovny a ‰aten
o dal‰í skﬁínû na sportovní vybavení. Z vût‰ích investiãních akcí na zvelebení sportovního areálu, by nás letos dále mûla ãekat instalace nového oplocení areálu
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smûrem od golfu. V souvislosti s touto
vût‰í akcí, je tﬁeba provést úklid a vysekání náletÛ podél starého plotu a zde se otevírá prostor pro na‰í tradiãní brigádu za
úãasti rodiãÛ, kterou jsme museli kvÛli
vládním naﬁízením prozatím odloÏit. O termínu brigády Vás budeme informovat prostﬁednictvím webov˘ch stránek fkvinor.cz
nebo na na‰em facebookovém profilu.
I letos plánujeme zajistit na konci srpna fotbalové soustﬁedûní mlad˘ch vinoﬁsk˘ch fotbalistÛ, tedy pokud nezasáhne
vy‰‰í moc. Tentokrát by mûlo probûhnout
na Bene‰ovsku.
Skvûlá zpráva je, Ïe se vedení klubu podaﬁilo angaÏovat do na‰ich ﬁad zku‰eného licencovaného trenéra Michala Serafina, kter˘ je zakladatelem fotbalové ‰koly
INDIPRO a ujme se v FK Vinoﬁ 1928 role
hlavního trenéra. Michal bude mít supervizi nad prací na‰ich trenérÛ a povede tréninky vybran˘ch roãníkÛ. Slibujeme si od
nûj zkvalitnûní tréninkov˘ch aktivit pro
v‰echna na‰e muÏstva. „Zázemí klubu je
na vysoké úrovni, z prvních tréninkÛ, které jsem mûl moÏnost vidût, jsem byl mile
pﬁekvapen˘ nad‰ením hráãÛ i pﬁístupem

trenérÛ. Nûkteﬁí kluci jsou opravdu talentovaní. Tû‰ím se na rozvoj na‰í spolupráce.“ Uvedl nov˘ ‰éftrenér. Detailnûji bychom Michala Serafina chtûli pﬁedstavit
v dal‰ím vydání zpravodaje a na klubov˘ch
webov˘ch stránkách.
Pokud máte zájem hrát fotbal za FK Vinoﬁ, tû‰íme se na Vás. Stále pﬁijímáme nové zájemce (roãníky 2015–2009). Rodiãe,
kteﬁí by chtûli pﬁihlásit své ratolesti, mohou kontaktovat na‰e trenéry na:
www.fkvinor.cz.
V FK Vinoﬁ si uvûdomujeme, Ïe tato doba není jednoduchá, a proto bychom rádi
pomohli na‰im mlad˘m fotbalistÛm. Zaãali
jsme shromaÏìovat dûtské kopaãky, ze kter˘ch Vám dûti vyrostly. Pokud máte doma
dûtské kopaãky v dobrém stavu a nevíte co
s nimi, doneste je prosím na hﬁi‰tû. Chápeme, Ïe koupû kopaãek na nûkolik mûsícÛ,
mÛÏe b˘t zbyteãnû nákladná, zejména v této dobû. Dal‰í informace k akci „kopaãky“
budou dostupné v klubovnû FK Vinoﬁ.
Závûrem bychom chtûli velice ocenit
snahu na‰í mûstské ãásti, která avizuje v˘stavbu pﬁechodu pﬁes ulici Bohdaneãskou
pﬁímo k fotbalovému areálu. Vûﬁíme, Ïe se

tím v˘raznû zlep‰í bezpeãí na‰ich dûtí i náv‰tûvníkÛ fotbalového areálu.
RovnûÏ bychom touto cestou chtûli podûkovat v‰em zástupcÛm na‰í mûstské
ãásti. Jmenovitû panu místostarostovi Milanu Anto‰ovi za intenzivní komunikaci
smûrem k vedení Mâ a také panu starostovi panu Michalu Biskupovi za podporu
dal‰ího rozvoje projektu fotbalového areálu ve Vinoﬁi.
Chtûli bychom touto cestou podûkovat
i v‰em na‰im trenérÛm, rodiãÛm a pﬁíznivcÛm klubu, kteﬁí klub v‰emoÏnû podporují v této nelehké dobû. Velice si váÏíme nejen materiální podpory, ale i úãastí
na brigádách, odvozech dûtí na zápasy,
pﬁípravy obãerstvení na domácích turnajích – vûﬁíme, Ïe budou opût potﬁeba. Bez
takové podpory bychom nemohli b˘t klubem s neustále se roz‰iﬁující a dnes s nejvût‰í dûtskou ãlenskou základnou v na‰í
mûstské ãásti.
DrÏme si palce a doufejme, Ïe se na‰e
dûti budou moci vrátit od distanãní v˘uky zpût na hﬁi‰tû k intenzivnímu pravidelnému sportování.
Va‰e FK Vinoﬁ 1928 #fandimfkvinor
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BLAHOP¤EJEME NA·IM OBâANÒM, KTE¤Í OSLAVILI SVÁ ÎIVOTNÍ JUBILEA V B¤EZNU A DUBNU ROKU 2021
A SOUHLASILI S UVE¤EJNùNÍM VE VINO¤SKÉM ZPRAVODAJI:

B¤EZEN

U lesních studánek

DUBEN

KELLER Ivan

75 let

DVO¤ÁKOVÁ Marta

75 let

LOJKÁSEK Jan

75 let

JANOTKOVÁ Jiﬁina

75 let

NAVRÁTILOVÁ Marie

75 let

VOKÁâ Josef

75 let

·KALOUDOVÁ Marie

75 let

DOBE· Pavel

80 let

HETZELOVÁ Marie

80 let

FEKIAâ Milan

80 let

DVO¤ÁKOVÁ Jaroslava

85 let

KRISTEK Rudolf

80 let

PYTLÍKOVÁ Vûra

93 let

KUPOVÁ Eva

80 let

PAULUSOVÁ Helena

94 let

BRABENCOVÁ Libu‰e

95 let

K studánkám odejít
do lesních ti‰in,
z pramenÛ ãist˘ch pít
z hlubin i v˘‰in.
Om˘vat du‰i svou
v zákoutí lesním,
kde víly dobré jsou
a já pﬁitom nesním.
NeboÈ stromy jsou bytosti
krásné a laskavé,
z nich moudrost s radostí
proudí mi do krve!
U lesních studánek
hledám svou spásu.
Je konec hádanek.
Chci Dobro a Krásu!
Lubomír Anto‰
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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

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
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HOTEL*** CENTRUM MARIAPOLI
■ Ubytování pro jednotlivce

i skupiny
■ Snídanû v cenû ubytování
■ Kongresové a konferenãní

prostory
■ Pro ubytované vyhrazené
placená inzerce

parkovi‰tû
■ Více informací na:

www.centrummariapoli.cz
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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.
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