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VáÏení a milí ãtenáfii Vinofiského zpravodaje,

dostáváte do rukou ãíslo ãasopisu, kter˘ uÏ je opût ãtvrt-

letníkem. O dodávku tûch opravdu aktuálních informací aÏ

k vám domÛ se teì kaÏd˘ mûsíc s úspûchem starají Vinofiské

noviny. Zpravodaj se proto mÛÏe soustfiedit pfiedev‰ím na pre-

zentaci materiálÛ, které by mûla sjednocovat jistá nadãasovost.

Z reportáÏí o tom, „co bylo“, vyznívá jedna pozitivní sku-

teãnost. TotiÏ ta, Ïe pÛsobí dojmem, Ïe se po covidov˘ch zá-

kazech a omezeních Ïivot vrátil do star˘ch kolejí. ZÛstane to

tak natrvalo? KéÏ by... Obnovení provozu Zámeckého areálu

Ctûnice, dal‰í roãník pochodu Vinofisk˘ vandráãek, akce v rám-

ci Noci kostelÛ, divadelní pfiedstavení spolku Kultura Vinofi ne-

bo slavnostní otevfiení Venkovní galerie u Vincenta, to v‰e by-

ly události, nav‰tívené velk˘m mnoÏstvím úãastníkÛ. Pokud nás

tedy koronavirus neobelstí nûjakou dal‰í rafinovanou mutací,

kterou by nám tyto spoleãnû sdílené okamÏiky zákefinû pfieka-

zil, nezb˘vá, neÏ se tû‰it na dal‰í (a maximálnû si je uÏívat). UÏ

na konci ãervence nás pfieci ãeká Anenská pouÈ, pofiádána v ‰i-

roké spolupráci ãakovické a vinofiské farnosti a mûstsk˘ch ãás-

tí Satalice, Vinofi a âakovice. V je‰tû ‰ir‰í kooperaci se koná

o nûkolik dní pozdûji Ctûnick˘ hudební festival s úãastí ãesk˘ch

hvûzd klasické hudby. MultiÏánrov˘ festival Vinofi se Fest chystá

19. srpna HoffmanÛv dvÛr... Kulturní a spoleãensk˘ Ïivot u nás

zkrátka zase nabírá na obrátkách, a patrnû záleÏí i na zodpo-

vûdném pfiístupu nás v‰ech, jak se chovat do té míry obezfiet-

nû, abychom uÏ v˘razy typu „lockdown“ definitivnû vyfiadili ze

slovníku.

Svou ãinnost naplno obnovily i vinofiské spolky. Naleznete

zde pfiíspûvky témûfi od kaÏdého z nich, zvlá‰È upozornit si do-

volujeme na obsáhl˘ text „Minulost a souãasnost rybáfiského

spolku ve Vinofii“ od pfiedsedy zmínûného spolku Tomá‰e Pod-

zimka. Tématicky pfiíbuzn˘ je i ãlánek „Vinofiské rybníky, jaké

jsou vyhlídky?“ starosty Michala Biskupa.

Dal‰í atraktivní rozhovor pfiipravila pro Vinofisk˘ zpravodaj

na‰e nová spolupracovnice Barbora Prinzová. U pfiíleÏitosti se-

dmdesátého prvního v˘roãí popravy JUDr. Milady Horákové vy-

zpovídala renomovaného historika Eduarda Stehlíka, kter˘ je

uznávan˘m odborníkem na moderní ãeské dûjiny, a mimo to

má i specifick˘ vztah k Vinofii.

Uniknout va‰í pozornosti by ale nemûl ani rozhovor s no-

v˘m hlavním trenérem fotbalového klubu FK Vinofi 1928 Mi-

chalem Serafinem. „Více neÏ v‰echny góly a vítûzství je dÛle-

Ïit˘ fakt, Ïe dûti sportují a vûnují se tak zdravému Ïivotnímu

stylu,“ shrnuje trenér své zdej‰í poslání.

Závûrem je‰tû dovolte, abychom vás pfiece jen nasmûrova-

li k nûkolika v˘sostnû aktuálním ãlánkÛm. Ve Slovu starosty

a textu radního Jana âervenky „Tornádo zpusto‰ilo ãást JiÏní

Moravy“ se doãtete o pomoci, kterou hodlá poskytnout Mâ

Praha-Vinofi konkrétním obûtem nedávné pfiírodní katastrofy.

Pokud se jim rozhodnete pomoci také, patfií vám ná‰ dík.

Pfiejeme vám pfiíjemn˘ letní ãas a inspirativní ãtení

Redakce

Na va‰e dotazy, pfiíspûvky a námûty se jako vÏdy tû‰íme na

adrese robert.rytina@praha-vinor.cz
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Leto‰ní poãasí je bohaté na sráÏky i vel-

mi teplé dny a bohuÏel i na extrémní po-

vûtrnostní jevy. U nás díky tomu roste trá-

va jako o závod a jen s vypûtím v‰ech sil

se jí dafií krotit. Velká boufika u nás koncem

ãervna lámala stromy, jeden z nich spadl

i na hfibitovû a po‰kodil nûkolik náhrobkÛ.

Nepfiíjemná vûc, ale v podstatû nic oproti

tomu, jak zasáhlo tornádo obce na jiÏní

Moravû, nebo na Lounsku. Mâ se pfiipojila

k vlnû solidarity a zaslala ihned peníze jak

Jsou chvíle, kdy má ãlovûk pocit, Ïe kdy-

by se rozkrájel, urãit˘m vûcem prostû ne-

dokáÏe zabránit. To byl pfiípad tzv. daÀo-

vého balíãku, tedy zru‰ení superhrubé

mzdy, kter˘ bûhem hektického noãního

jednání schválila snûmovna a zatnula tak

do státního rozpoãtu kaÏdoroãní stomili-

ardovou sekeru. Já a mí kolegové z na‰e-

ho senátního klubu jsme se mohli na plé-

nu tenkrát umluvit, ale tenhle vlak mífiící

pfiímo do dluhové zdi se nám bohuÏel

v Senátu zastavit nepodafiilo.

Jsou ale i opaãné chvíle, kdy se podafií

neãekanû pohnout s nûjak˘m zdánlivû ne-

fie‰iteln˘m problémem. Pfied rokem se na

mû obrátili správci Areálu v˘zkumn˘ch

ústavu v Bûchovicích zoufalí z toho, Ïe

provoz v areálu uÏ druh˘ rok nesmírnû

komplikuje nûkolik desítek vrakÛ a pfiívûsÛ,

které zde nechal rozmístit majitel místních

úãelov˘ch komunikací. V˘sledkem bylo

ochromení provozu nûkolika desítek firem,

mnohdy se zahraniãními vlastníky, ktefií

nevycházeli z úÏasu, Ïe se nûãeho takové-

ho mohou doãkat v hlavním mûstû zemû,

jeÏ je souãástí Evropské unie. Majitel úãe-

lov˘ch komunikací v‰echny Ïádosti o zjed-

nání nápravy vytrvale ignoroval, a kdo ne-

sáhl hluboko do kapsy, mûl trvalé potíÏe.

Celá vûc mûla kromû tradiãní tuzemské

slabé vymahatelnosti práva je‰tû jednu zá-

sadní pfiíãinu. Ukázalo se, Ïe zákon svûfiil

právo obrátit se na silniãní úfiad s Ïádostí

o odstranûní vrakÛ pouze majitelÛm ko-

munikace. Zákonodárce prostû nepoãítal

s tím, Ïe by mohla nastat situace, kdy ta-

kov˘ majitel bude vraky na své komunika-

ce úmyslnû rozmísÈovat. Pozdûji jsem zjis-

til, Ïe tenhle bûchovick˘ pfiípad byl sice

extrémnû vyhrocen ,̆ ale vÛbec ne ojedi-

nûl .̆ Podobné pfiípady existují po celé re-

publice.

Podal jsem proto v Senátu pozmûÀova-

cí návrh, aby odstranûní vrakÛ z vefiejnû

pfiístupn˘ch úãelov˘ch komunikací mohla

poÏadovat i obec. A jsem moc rád, Ïe Se-

nát tenhle mÛj návrh na svém posledním

zasedání témûfi jednomyslnû schválil. Po-

kud se Snûmovna nepostaví proti, mohly

by vraky hyzdící na‰e obce a nesmírnû

komplikující v‰em lidem v okolí Ïivot, od

pfií‰tího roku koneãnû zaãít mizet.

Jsou prostû chvíle, kdy starost na ãas

vystfiídá radost. Tak kéÏ by nám osud toh-

le nadûjeplné stfiídání i nadále zachovati

ráãil! 

Krásné léto vám pfieje 

David Smoljak

senátor za Prahu 9
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Slovo starosty ■ Senátorské okénko ■

VáÏení spoluobãané,

Senátorské okénko

jedné konkrétní obci, tak i jedné velmi po-

stiÏené rodinû. Stejnû jako mnoho obãanÛ

Vinofie, vlastnû neznám nikoho, kdo by

alespoÀ nûjak˘ drobn˘ obnos do postiÏe-

n˘ch oblasti neposlal, nebo se jinak neza-

pojil. Díky v‰em, ktefií nezÛstali lhostejní

a pomohli. 

Michal Biskup



■ Informace zastupitelÛ

Rada na‰í Mûstské ãásti rozhodla na

svém jednání 30. ãervna 2021 o poskytnu-

tí finanãního daru ve v˘‰i 30.000,- Kã pa-

ní Ilonû Kolajové, samoÏivitelce z Moravské

Nové Vsi, která pfii‰la díky tornádu o zafií-

zení celého jí a dûtmi uÏívaného obecního

bytu pro sociálnû znev˘hodnûné obãany

a o stfiechu nad hlavou pfii‰la ve stejné ob-

ci i její maminka s bratrem. Poskytnutí po-

moci konkrétní rodinû bylo prioritou vi-

nofisk˘ch radních v dobû, kdy na JiÏní

Moravu putuje úÏasná pomoc z celé na‰í

zemû i zahraniãí. 

Jan âervenka, radní 

Vinofi nezapomnûla ani na postiÏené obce v okrese Louny a schválila dar ve v˘‰i 50.000,- Kã 
pro obec Stebno, ãást mûstyse Kryry, která byla jednou z nejvíce postiÏen˘ch tamním pfiírodním úkazem.
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Tornádo zpusto‰ilo ãást JiÏní Moravy
VINO¤SKÁ POMOC MÍ¤Í DO MORAVSKÉ NOVÉ VSI

Pfiíbûh paní Ilony – ·est minut cesty
Ilona Kolajová je vyuãená kuchafika, která pracuje jako skladnice. Se sv˘mi dvûma dûtmi bydlela do posledního ãtvrtka leto‰-

ního roku v obecním bytû v podkroví budovy úfiadu mûstyse Moravská Nová Ves. V osudn˘ ãtvrtek veãer se chvíli pfied osmou

hodinou veãerní vydala na náv‰tûvu za svojí maminkou a bratrem do jejich domu v Anenské ulici. Vzdálenost 400 metrÛ, bûÏnû

cesta na ‰est minut chÛze. Tentokrát cesta trvala celou hodinu a byla to cesta strachu o Ïivot. Anenská ulice se bûhem chvilky

zmûnila v sutiny, prach, domy zÛstaly bez stfiech a ta‰ky z nich byly zaraÏené v‰ude kolem. Kolem se nahromadily stromy, vûtve

i zdevastovaná auta, která pfiineslo postupující tornádo. 

Maminka s bratrem pfieÏili, ale bûhem chvilky pfii‰li úplnû o v‰echno. Ilona je okamÏitû pozvala, aby se nastûhovali k nim do

bytu. Za chvilku v‰ak zjistila, Ïe o stfiechu nad hlavou a zafiízení bytu pfii‰la i ona a její dûti. Navíc je velmi pravdûpodobné, Ïe po-

kud by zÛstala s dûtmi doma, mohly b˘t následky tragické. Z podkrovního bytu zÛstala chodba, kousek dûtského pokoje s patro-

vou postelí, potluãená ledniãka a praãka, pár hadrÛ, spousta stfiepÛ, zbytky omítky. Od podlahy vzhÛru nezbylo prakticky nic, ok-

na i dvefie odletûly pryã.

Nepfiedstavitelná pfiírodní katastrofa z rodiny paní Ilony bûhem pár okamÏikÛ udûlala bezdomovce, ktefií nemají kam zamífiit. 

Vûfiíme, Ïe na‰e skromná pomoc rodinû pomÛÏe vykroãit na novou cestu. Pokud by Vás pfiíbûh námi vybrané rodiny oslovil, je

moÏno pomoci pfiímo na úãet paní Ilony Kolajové, ãíslo 103340235/2250. 



Informace zastupitelÛ ■

Tento den si u pamûtní desky na místní

fafie pfiipomínáme zavraÏdûní Dr. Milady Ho-

rákové komunistick˘m reÏimem. Pfied tím-

to pietním aktem jsme je‰tû poloÏili kytici

i u dal‰ích obûtí komunistického reÏimu –

na hrobû zakladatele Sokola Vinofi, br. Jose-

fa Hofmana a Ïupní náãelnice, ses. Zorky

Kadefiábkové. PoloÏení kytic se za mûstskou

ãást zúãastnil 1. místostarosta, M. Anto‰

a místostarosta Sokola Vinofi, br. F. ·varc. 

PoloÏení vûnce a kytice u pamûtní desky

na fafie se zúãastnili také ãlenové Poslanecké

snûmovny Parlamentu âeské republiky, Ma-

rek Benda a Pavel Îáãek. Historik Pavel Îá-

ãek ve své skvûlé fieãi zdÛraznil nutnost ne-

ustálého pfiipomínání zloãinÛ totalitních

reÏimÛ a jejich obûtí v boji za svobodu a de-

mokracii. Îe je to nutné nejen v souãasné

dobû, ale i v dobách budoucích, je patrné

i z chování nûkter˘ch na‰ich obyvatel.

Kytice rÛÏí z pamûtní desky zmizela za

necel˘ch 6 hodin po poloÏení… 

Za Sokol Br. Fr. ·varc

PoloÏení kytice na hrob zakladatele 

Sokola Vinofi, br. Josefa Hofmana
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27. 06. Den památky obûtí komunistického reÏimu

V posledních mûsících se na Úfiad Mâ

obrací mnoho lidí ohlednû uhynul˘ch ryb

na vinofisk˘ch rybnících. BohuÏel Mâ Pra-

ha-Vinofi rybníky nevlastní, ani je nemá

pronajaté, ale je samozfiejmû i v jejím zá-

jmu, aby hospodafiení na rybnících, kvali-

ta vody a stav rybí obsádky byly v dobrém

stavu. Kritizovat umí kaÏd ,̆ ale touto ces-

tou vedení Mâ rozhodnû jít nechce. Proto

byli v kvûtnu zástupci rybáfiÛ pozváni na

Radu Mâ a pokou‰íme se hledat fie‰ení

souãasné situace. Pokud do‰lo k úniku nû-

jak˘ch chemikálií do vody, není v silách ry-

báfiÛ ani kohokoliv jiného, zabránit úhynu

ryb. Ale je mnoho zpÛsobÛ hospodafiení na

rybnících, které by mohly pomoci. 

ProtoÏe znalosti o chovu kaprÛ u vût‰i-

ny vedení Mâ konãí nûkde u ‰tûdroveãerní

veãefie, rozhodli jsme se oslovit jednoho

z nejvût‰ích odborníkÛ na tuto problema-

tiku. Prof. Ing. Luká‰ Kalous, Ph.D. je z âes-

Vinofiské rybníky, jaké jsou vyhlídky?

PoloÏení kytice na hrob náãelnice Ïupy 

Barákovy, ses. Zorky Kadefiábkové

PoloÏení kytice a vûnce k pamûtní desce

Milady Horákové



■ Informace zastupitelÛ

ké zemûdûlské univerzity a jeho v˘zkum-

né aktivity jsou zamûfieny na ryby a trva-

le udrÏitelnou sladkovodní akvakulturu.

Shodou okolností byl jeho pfiedek Stanislav

Kalous pfiedseda Místního národního v˘-

boru ve Vinofii v letech 1966 aÏ 1969, tak-

Ïe má k Vinofii velmi osobní vztah.

Objednali jsme u pana profesora studii,

která by mûla v prvním kroku objektivnû

zhodnotit stav vinofisk˘ch rybníkÛ i kvalitu

pfiitékající vody a v druhém kroku navrhnout

nûkolik variant, jak souãasn˘ stav zlep‰it.

Poãátkem ãervna prof. Kalous nav‰tívil

v‰echny na‰e rybníky, odebral vzorky vody

i planktonu a obhlíÏel i stav rybí obsádky

a intenzitu dokrmování. Druhou vinofiskou

zastávku pak vûnoval pfiímo místním ry-

báfiÛm. 

Jakmile bude studie hotová, pfiedstaví ji

pan prof. Kalous jak místním rybáfiÛm, tak

vedení Mâ. Dokument za‰títûn˘ autori-

tou univerzity i respektovaného odborní-

ka mÛÏe pomoci jak Mâ, tak rybáfiÛm pfii

jednání s dal‰ími dÛleÏit˘mi institucemi.

Zejména se Státním pozemkov˘m úfia-

dem, kter˘ vystupuje v roli majitele, ale

o rybníky se prakticky nestará, Povodím

Labe ohlednû omezení odbûru vody gol-

fem, nebo PVK, které provozují âOV Kbe-

ly. Ta v˘znamn˘m zpÛsobem ovlivÀuje

kvalitu vody pfiitékající do kaskády na‰ich

rybníkÛ.

Mâ je pfiipravena udûlat maximum, aby

se na‰el v‰eobecnû pfiijateln˘ model hos-

podafiení na vinofisk˘ch rybnících, jehoÏ

v˘sledkem by za nûkolik let byla ãistá vo-

da, zdravé ryby a bez problémÛ fungující

tradiãní rybáfisk˘ spolek. Pro naplnûní to-

hoto cíle je Mâ ochotna pomoci i finanã-

nû, protoÏe v˘sledek za to jistû stojí. 

Michal Biskup
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VáÏení spoluobãané, 

je mi ctí, Ïe vám mohu jako opoziãní

zastupitelka popfiát krásné léto plné slu-

níãka a jen dobr˘ch zpráv. Po na‰ich zku-

‰enostech z poslední doby asi kaÏd˘ z nás

povaÏuje za dobré zprávy ty, které vychá-

zejí z dobrého zdraví. V‰ichni jsme se snad

pouãili, Ïe i o zdraví je nutné se osobnû

pfiiãinit. Nic prostû není zadarmo.

Proto i v dobû odpoãinku nás ãeká je-

den dost dÛleÏit˘ úkol. V souãasné dobû

dokonãujeme PETICI ZA LESOPARK, kter˘

chceme místo uvaÏovaného a velmi zane-

dbaného prostoru golfu. Chceme to tak

proto, Ïe je tfieba pfii rozsáhlé v˘stavbû po-

ãítat s tím, Ïe potfiebujeme nejen byty, ale

také místo k relaxaci, odpoãinku. Nechce-

me, aby na‰e dûti nemûly dostatek pro-

storu ke hfie, a hlavnû k poznávání pfiírody.

V covidové krizi jsme dostateãnû poznali,

Ïe místa k procházkám ve Vinofii opravdu

moc není.

Proto poãítejte s tím, Ïe v dobû prázd-

nin bude dobré pfiiloÏit svÛj podpis k peti-

ci, která má dát Magistrátu hl. m. Prahy

jasnou informaci o tom, Ïe obãané Vino-

fie, ale i sousedních obcí nechtûjí golf, ale

lesopark s dal‰ími atrakcemi pro dûti i do-

spûlé.

Je‰tû jednou pfieji krásné léto.

Doc. Ing. Lenka TURNEROVÁ, CSc.

Zastupitelka Mâ Vinofi

Pfiíspûvky opoziãních zastupitelÛ

Co je to projekt KlokTex?

Kontejnery na textil, obleãení a obuv

pro dûti i dospûlé

Jde o charitativní a ekologick˘ projekt,

kter˘ podporuje pfiedev‰ím Fond ohroÏe-

n˘ch dûtí Klokánek. Po celé âeské republice

jsou rozmístûné kontejnery s logem klo-

kánka na sbûr nepotfiebného, av‰ak pou-

Ïitelného obleãení a obuvi. Odevzdáním

takov˘chto odûvÛ, obuvi, textilu, ale i hra-

ãek do tûchto kontejnerÛ se jejich dárci

pfiímo podílí na pomoci jak materiální, tak

hlavnû finanãní. Více na www.KlokTex.cz.

„Projekt byl spu‰tûn s cílem pomoci

tûm, ktefií na‰i pomoc potfiebují. Díky v‰em

dárcÛm obleãení a obuvi jsme v rámci pro-

jektu finanãnû podpofiili charitativní orga-

nizace ãástkou pfievy‰ující 3 miliony korun.

Tuto pomoc se budeme i pfies nelehké ob-

dobí snaÏit nadále navy‰ovat.“ fiíká Ing.

Pavlína Klementová, jednatelka spoleãnosti. 

Efektivita klíãem k podpofie

Projekt KlokTex zahrnuje stovky kontej-

nerÛ rozmístûn˘ch po celé âeské republi-

ce. Mûstská ãást se do projektu pomoci za-

pojila jiÏ pfied lety. V rámci projektu se musí

velmi efektivnû fie‰it provoz celého systé-

mu, jejich v˘robu, svoz a tfiídûní odevzda-

ného textilu a obuvi, aby náklady s tím

spojené, nepfiev˘‰ily pfiínosy celého pro-

jektu.

Jednou ze zásadních nákladov˘ch po-

loÏek je svoz odevzdaného textilu a obuvi.

Optimální plánování svozÛ s ohledem jak

na rozmístûní kontejnerÛ, tak zejména na

jejich naplnûní, tak zásadnû ovlivÀuje efek-

tivitu celého procesu a má pfiím˘ dopad do

nákladÛ projektu.

Vedení projektu KlokTex si pro fie‰ení

optimalizace svozÛ vybralo spoleãnost

Sensority, s.r.o. Díky této spolupráci se

optimalizují náklady svozu a také se pfii-

spívá ke sníÏení emisí díky chytré logis-

tice.

Moderní technologie pomáhají v charitativních projektech

O NOV¯CH TECHNOLOGIÍCH SE MLUVÍ âASTO A V RÒZN¯CH SOUVISLOSTECH, MÁLOKDY SE V·AK DOZVÍDÁME,

ÎE MOHOU POMÁHAT I OHROÎEN¯M DùTEM, JAKO NAP¤ÍKLAD V PROJEKTU KLOKTEX.
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Zámeck˘ areál Ctûnice

■ ¤emesla v pofiádku. Historie 

profesního sdruÏování fiemeslníkÛ 

od stfiedovûku po souãasnost

Expozice seznamuje s dûjinami fieme-

sel a cechovního sdruÏování, a pfiedsta-

vuje tak jednu z nejrozsáhlej‰ích sbírek

cechovních památek na svûtû, kterou

spravuje právû Muzeum hl. m. Prahy. His-

torie cechÛ je dokumentována reprezen-

tativními pfiedmûty, jimiÏ se fiemeslníci hr-

dû hlásili ke svému oboru.

■ Pfiedmût ãtvrtletí: 

Mistrovská práce cechu pasífiÛ: schrán-

ka s v˘jevem poslední veãefie Pánû

Poslední veãefii Pánû, pfii níÏ kromû ji-

ného probûhlo první pfiíjímání apo‰tolÛ,

mÛÏeme interpretovat také jako pfiedobraz

cechovních schÛzí neboli svaãin, které se

pofiádaly pfiedev‰ím u pfiíleÏitosti vstupu

tovary‰e do cechu a do stavu mistrovské-

ho. Kristus a dvanáct apo‰tolÛ pfiedstavují

cechovní mistry, postava u stolku s poháry

je uchazeã. Na stole pfied kaÏdou osobou le-

Ïí talífi, lÏíce, nÛÏ, vidliãka a pohár, dále jsou

zde dva svícny a dvû mísy s rybami. Na

pfiední stranû stolu je zavû‰eno jedenáct re-

likviáfiÛ s ostatky apo‰tolÛ. V‰echny po-

Stálá expozice – 

1. patro zámku

■ Pat a Mat…a je to!

1. 7. 2021 – 3. 1. 2022 

Veãerníãkov˘ seriál o dvou ne‰ikovn˘ch,

ale i nezniãiteln˘ch kutilech vznikl v tvÛr-

ãí dílnû reÏiséra Lubomíra Bene‰e a kari-

katuristy Vladimíra Jiránka v roce 1976,

kdy byl odvysílán první díl je‰tû pod ná-

zvem „KuÈáci“. Pat a Mat pouÏívají pro svou

práci vÏdycky naprosto nevhodné nástro-

je, a tím si zpÛsobí spoustu problémÛ.

Optimistická nálada je ale nikdy neopou-

‰tí, nad maléry druhého jen zakroutí hla-

vou, a nakonec své potíÏe vyfie‰í, i kdyÏ tím

nejménû efektivním zpÛsobem. 

V˘stava – 

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 struã-

nû prezentovat celkovou obnovu areálu pro-

vádûnou v letech 1997–2004. Náv‰tûvníci

mohou zhlédnout unikátní exponáty dobo-

v˘ch trámÛ, letecké snímky Ctûnic, otisky

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

lezÛ pocházejících ze zámeckého areálu.

■ Dûjiny obce Vinofi. 

Od pravûku do 20. století

Ve spolupráci s Mûstskou ãástí Praha-

Vinofi vznikla expozice seznamující s his-

torií této obce, která je od roku 1976 sou-

ãástí hlavního mûsta Prahy. Zachycuje

promûny Vinofie v ãase, uvádí zásadní dû-

jinné události a zmiÀuje i dÛleÏité vinofi-

ské obãany a rodáky. V tematick˘ch blo-

cích je pozornost vûnována napfiíklad

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

skému zámku a starostÛm obce. 

Stálé expozice –

pfiízemí zámku

■ 11. 9. JABLKOBRANÍ 

(10–17 HOD.)

JiÏ tradiãní ctûnické jablkobraní nabíd-

ne jablka na mnoho zpÛsobÛ, mo‰ty a pe-

ãené i nepeãené jableãné speciality. V zá-

meckém parku bude cel˘ den probíhat

ruãní lisování jablek a v˘roba mo‰tu z jab-

lek z místního sadu. 

■ 25. 9. BùÎECKÉ ZÁVODY 

„MIRANOVY DUBY 2020“

Tfietí roãník bûÏeckého závodu na cca 10

km, kter˘ provede bûÏce Vinofií a blízk˘m

okolím. Jde o kombinaci závodu na lesních

a polních cestách, ãást se pobûÏí po silni-

ci a zámkové dlaÏbû. Pofiádá mûstská ãást

Praha-Vinofi.

V˘stava instalovaná ve v˘stavních sá-

lech v pfiízemí zámku Ctûnice pfiedstaví

historii tohoto animovaného filmu, origi-

nální scény z natáãení, kino s projekcí fil-

mu Pat a Mat ve filmu (2016, 80 minut).

Nedílnou souãástí v˘stavy bude animaãní

dílna a hry. 

stavy jsou zpracovány velmi podrobnû, jen

u figurky sedící za stolem odvrácená ãást

chybí. Scéna se odehrává v biedermeier-

ském pavilonu. Pozoruhodné je pouÏití

‰roubÛ pro upevnûní jednotliv˘ch ãástí

k podloÏce, coÏ byla na poãátku 19. stole-

tí velká technická inovace. KaÏd˘ ‰roub

i závit se vytváfiely ruãnû, teprve od roku

1841 byly zahájeny snahy o obecnou uni-

fikaci s rozvojem metrické soustavy. Uni-

fikace metrick˘ch závitÛ byla mezinárod-

nû pfiijata v letech 1890–1898.



■ NádraÏí Praha-Tû‰nov 

a Negrelliho viadukt 

Expozice pfiedstavuje zaniklé praÏské

nádraÏí jako model ve velikosti H0. Model

budovy v mûfiítku 1 : 87 vznikl dle pÛvod-

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

ku. Na digitálnû fiízeném koleji‰ti jsou

v provozu repliky dobov˘ch vlakov˘ch

souprav. Modelov˘ Ïelezniãní provoz za-

hrnuje i traÈ procházející po Negrelliho

viaduktu, pod nímÏ se nacházelo zhlaví

tû‰novského nádraÏí. Model tohoto nej-

star‰ího Ïelezniãního mostu pfies Vltavu

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

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

rovnûÏ souãástí expozice.

Expozice – v˘stavní sál ·pejchar Literární kavárna

■ Ctûnice
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Programy pro ‰koly, 

zájmové skupiny a pfiímûstské tábory

OBJEDNÁVEJTE SE P¤EDEM
na e-mailu: lektorctenice@muzeumprahy.cz 

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

■ KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY

● ¤emesla v pofiádku

Komentovaná prohlídka expozice se-

známí náv‰tûvníky s dûjinami fiemesel

a cechovního sdruÏování od stfiedovûku

po souãasnost. 

Vhodné pro: 2. st. Z·, S·.

■ INTERAKTIVNÍ PROGRAMY:

● Tovary‰ova cesta na zku‰enou

Program je koncipován jako cesta vyuãe-

ného tovary‰e jdoucího do svûta na zku‰e-

nou. Na základû vandrovnické kníÏky, kterou

dûti obdrÏí po interaktivní komentované

prohlídce, se samy vydávají na vandr po ex-

pozici. 

Vhodné pro: 1. st. Z·.

● Kutilovy trampoty

Lektorsk˘ program k interaktivní v˘sta-

vû Pat a Mat… a je to! seznámí Ïáky s his-

torií natáãení animovaného filmu a ukáÏe

jim, jak vznikají scény z jejich oblíben˘ch

veãerníãkÛ a seriálÛ. Îáci zjistí a vyzkou‰í si,

na jakém principu funguje praxinoskop

a kdo má na svûdomí jeho sestrojení. K v˘-

stavû je pfiípravn˘ pracovní list, díky které-

mu Ïáci neminou Ïádn˘ z úkolÛ.

Vhodné pro: M·, 1. st. Z·.

■ Úter˘ 7. 9. 2021 

Zdenka Procházková a Václav Îmolík 

Setkání moderátora Václava Îmolíka

s hereãkou Zdenkou Procházkovou, která

oslavila v dubnu své jiÏ 95. narozeniny. Oba

zavzpomínají na hereããiny slavné divadel-

ní role a fieã pfiijde i na její velkou vá‰eÀ,

kterou byl automobil.

Zdena Procházková

Václav Îmolík 
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V nedûli 27. ãervna jsme si pfiipo-

mnûli v˘roãí popravy Milady Horáko-

vé. Jakou roli v této události sehrála

Vinofi?

Vinofi hrála nejspí‰e jednu z klíãov˘ch

rolí v souvislosti s jejím pozdûj‰ím obvi-

nûním. Setkání na vinofiské fafie bylo chá-

páno komunistickou bezpeãností jako

schÛze, která mûla za úkol vytvofiit jakési

centrum odboje proti komunistÛm tady

u nás. Pravdûpodobnû jí pfiitíÏila i skuteã-

nost, Ïe se jí zúãastnil pan Vojta Bene‰ bra-

tr prezidenta Edvarda Bene‰e, kter˘ ode‰el

do exilu. Milada Horáková byla brána jako

Ïena, jenÏ je napojena na zahraniãí. Na

druhou stranu pro ni to bylo zajisté set-

kání pfiíjemné, jelikoÏ se po dlouhé dobû vi-

dûla s pfiáteli, se kter˘mi mûla naprosto to-

toÏné názory na v˘voj v âeskoslovensku.

V koneãném dÛsledku vinofiská fara a teh-

dej‰í setkání byly jedním z bodÛ, které jí

byly kladeny za vinu. A ovlivnily její dal‰í

osud. 

Proã se schÛzka uskuteãnila právû na

vinofiské fafie?

Pan faráfi, kter˘ tam tehdy byl, a jenÏ jim

poskytl útoãi‰tû k setkání, mûl pfiátelské

vazby s jedním ze zúãastnûn˘ch. Bylo to

v té dobû místo, které bylo blízko Prahy,

je‰tû ne její souãástí, jak je tomu dnes. Ne-

leÏelo na Ïádné frekventované komunikaci,

ale dalo se tam snadno dostat a nepozo-

rovanû se tam sejít. Z mého pohledu, kdy-

bych si vybíral nûjaké spolehlivé místo, kde

bych nechtûl b˘t vidûn, tak Vinofi pfiedsta-

vovala ideální místo. DÛleÏit˘m faktem je

i skuteãnost, Ïe Milada Horáková, Vojta Be-

ne‰, ale i dal‰í zúãastnûní byli vefiejnû zná-

mí. Právû fara byla místo, jenÏ je dokáza-

lo ukr˘t pfied slídiv˘ma oãima policie

a místních obyvatel. 

mimofiádné hrdinky. NejenÏe Miladu Ho-

rákovou berou jako v˘raznou osobu, ale Ïe

jí tímto zpÛsobem berou, právû proto, Ïe

je Ïena. To sehrávalo velice dÛleÏitou roli.

Na závûr si dovolím b˘t trochu osob-

ní: jak˘ je Vá‰ vztah k Vinofii?

Do Vinofie jsem ãasto jezdíval mezi ro-

ky 2003–2004, tehdy jsem pracoval na své

první kníÏce o Lidicích. Vynikající grafik

pan Rytina mi vytváfiel v˘tvarnou podobu

této knihy. Právû i díky tomuto v˘tvarné-

mu zpracování dostalo literární dílo v˘-

znamné ocenûní Gloria musaealis v kate-

gorii Muzejní publikace roku. Vinofi jsem

opûtovnû nav‰tívil v minulém roce, kdy

jsem mûl besedu o jejím v˘znamu v proti-

komunistickém odboji a o lidech, ktefií v té

dobû mûli nûco spoleãného s Vinofií a její-

mi dûjinami. 

Rozhovor s Eduardem Stehlíkem
V NEDùLI 27. âERVNA UPLYNULO 71 LET OD POPRAVY MILADY HORÁKOVÉ. V¯ZNAMNOU ROLI V JEJÍM PROCESU

SEHRÁLA VINO¤SKÁ FARA. HISTORIK EDUARD STEHLÍK, JEHOÎ DOMÉNOU JSOU MODERNÍ âESKOSLOVENSKÉ

DùJINY, NÁM P¤IBLÍÎIL OKOLNOSTI TÉTO UDÁLOSTI.

Jak se StB dozvûdûla, Ïe se tajnû

setkali? 

Zásadní problém byl, Ïe relativnû brzy

po schÛzce se rozebûhlo zat˘kání a vysl˘-

chání lidí, jenÏ si reÏim vyhodnotil jako ne-

bezpeãné. Domnívám se, Ïe nûkdo ze za-

drÏen˘ch se ne‰Èastnou náhodou o setkání

na vinofiské fafie zmínil. Dokonce si mys-

lím, Ïe byl vypracován i nûjak˘ dokument

ze setkání s Miladou Horákovou, kter˘ se

následnû dostal StB do rukou. 

Hrála tato schÛzka v procesu Mila-

dy Horákové velkou roli?

Tato schÛzka byla jednou z vûcí, jeÏ jí

pfiitíÏily. Spí‰e neÏ to, o ãem se na setkání

hovofiilo, bylo závaÏnûj‰í to, Ïe se Milada

Horáková scházela s lidmi, které si nov˘ re-

Ïim vyhodnotil jako nepfiátelské. To jí ublí-

Ïilo ze v‰eho nejvíce. V té dobû zaãíná b˘t

Milada Horáková chápána jako skuteãnû

velice siln˘ pfiedstavitel demokratické opo-

zice. Byla poslankyní, Ïenou, jeÏ pro‰la na-

cistick˘m koncentraãním táborem, násled-

nû byla vyznamenána âeskoslovensk˘m

váleãn˘m kfiíÏem, získala medaili za chrab-

rost. V té dobû nebylo obvyklé, aby se Ïe-

ny zapojovaly tímto zpÛsobem do politic-

kého Ïivota, ani za první republiky, ani za

2. svûtové války. MoÏná právû v období 2.

svûtové války se zaãíná mûnit postavení

Ïen, jelikoÏ se celá fiada z nich zapojila do

odboje proti nacismu a mezi nimiÏ máme

Co se Vám ve Vinofii líbí a na co rád

vzpomínáte?

AÏ neuvûfiiteln˘m zpÛsobem na mû pÛ-

sobí vinofiská fara, a to právû proto, Ïe se

váÏe k v˘roãí popravy Milady Horákové.

Také bych rád zmínil, Ïe jsem pfies dvacet

let bydlel v Dolních Poãernicích a do Vinofie

a jejího okolí jsem ãasto jezdíval a jezdím

dodnes ve spojitosti s atentátními útoky

a skupinou Anthropoid.

Barbora Prinzová



■ Ze Ïivota Vinofie

V úter˘ 8. 6. 2021 probûhlo pfiedání BA-

LÍâKÒ PRO ZDRAVOTNÍKY ve FN Bulovka.

Z rukou zástupcÛ mûstsk˘ch ãástí Praha-

Vinofi a Praha-Kbely, za asistence na‰eho

spolku KULTURA VINO¤, z.s., pfievzalo ãást

nasbíran˘ch balíãkÛ asi 40 zástupcÛ vrch-

ního personálu FN Bulovka. 

Celkovû se podafiilo nashromáÏdit ne-

cel˘ch 1900 balíãkÛ rÛzného objemu a ob-

sahu, které byly smûfiovány pfiednostnû

pracovníkÛm COVID oddûlení této nemoc-

nice jako forma podûkování za jejich prá-

ci a nasazení v dobû pandemie. 

Do sbûru se zapojili obãané Mâ Vinofi,

Mâ Kbely, obce Pfiezletice a obce Svémys-

lice. V‰em zmínûn˘m dûkujeme stejnû tak,

jako firmû Yves Rocher za jejich ‰tûdr˘

sponzorsk˘ dar, Z· Praha-Vinofi za spous-

tu krásn˘ch obrázkÛ a vzkazÛ od dûtí

a v neposlední fiadû také matce my‰lenky

paní Janû Foldynové z Vinofie.

KdyÏ za námi paní Jana pfii‰la s touto

my‰lenkou, byla polovina bfiezna. Rychle

jsme se se‰li a do pár dnÛ jsme rozvûsili pl-

no plakátÛ a bannery, abychom dali o ak-

ci co nejdfiíve vûdût. Domluvili jsme tfii

sbûrná místa a oslovili okolní mûstské ãás-

ti a obce, aby se také zapojily. Sbírku jsme

nakonec kvÛli narÛstajícímu zájmu o mû-

síc prodlouÏili, a to bylo dobfie. Je‰tû jed-

nou v‰em moc dûkujeme za jejich pfiispû-

ní a spolupráci!

TV Kbely natoãila z pfiedávání balíãkÛ

krátkou reportáÏ, kterou mÛÏete shlédnout

na YouTube pod názvem KBELY TV – Balí-

ãek pro zdravotníky.
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Balíãky pro zdravotníky
V ÚTER¯ 8. 6. 2021 PROBùHLO P¤EDÁNÍ BALÍâKÒ PRO ZDRAVOTNÍKY VE FN BULOVKA. Z RUKOU ZÁSTUPCÒ

MùSTSK¯CH âÁSTÍ PRAHA-VINO¤ A PRAHA-KBELY, ZA ASISTENCE NA·EHO SPOLKU KULTURA VINO¤, Z.S.,

P¤EVZALO âÁST NASBÍRAN¯CH BALÍâKÒ ASI 40 ZÁSTUPCÒ VRCHNÍHO PERSONÁLU FN BULOVKA.



Ze Ïivota Vinofie ■

Epidemiologická situace uÏ v kvûtnu

dovolovala uspofiádat venkovní akce, tak-

Ïe se mohla v nedûli 23.kvûtna uskuteãnit

oblíbená tradiãní rodinná akce Vinofisk˘

vandráãek. Jeho zastavení vÏdy mají na

starosti rÛzné vinofiské spolky, a tak spolek

KULTURA VINO¤ nemohl chybût. Letos

mûla trasa novû dva okruhy – velk˘ a ma-

l .̆ My byli na konci malého okruhu jako

zastavení ãíslo 10 u pole mezi Ctûnick˘m

zámkem a sportovním areálem Jifiího âad-

ka. Na na‰em stanovi‰ti si mohly dûti sloÏit

papírovou skládaãku a pro v‰echny byly

pfiipraveny divadelní kost˘my, do kter˘ch

jsme se snaÏili obléknout v‰echny úãast-

níky a udûlat jim hezkou vzpomínku v po-

dobû fotografie s na‰ím maskotem Vilé-

mem. V‰echny fotografie jsou k dispozici

ke staÏení na stránce Zonerama pod od-

kazem: 

www.zonerama.com/KulturaVinor/Al-

bum/7313306
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Vinofisk˘ vandráãek



Bûhem tradiãní Noci kostelÛ, která se

letos konala 28. kvûtna, pfiibyli do Vinofie

dva vzácní náv‰tûvníci. Zrekonstruovanou

ãernínskou hrobku na na‰em hfibitovû si

pfii‰li prohlédnout dva pfiímí potomci za-

kladatelÛ vinofiské vûtve tohoto ‰lechtic-

kého rodu: pan Dûpold Czernin s dcerou

AlÏbûtou Marií. Následnû oba nav‰tívili ta-

ké program v kostele Pov˘‰ení sv. KfiíÏe,

kde pan Czernin krátce pozdravil pfiítom-

né náv‰tûvníky a zúãastnil se slavnostního

koncertu.

Na obrázku vlevo jsou (zleva) senátor

a radní David Smoljak, pan Czernin s dce-

rou, starosta Michal Biskup a Robert Ry-

tina. Dal‰í snímek zachycuje pana Czerni-

na se sopranistkou Terezou Dlouhou po

koncertû.

Robert Rytina 

zástupce starosty

Vzácná náv‰tûva ve Vinofii

■ Ze Ïivota Vinofie

Noc kostelÛ má kaÏd˘ rok své motto. To

leto‰ní odkazovalo na stvofiení svûta. Vi-

nofiská farnost pfii kostele Pov˘‰ení sv. Kfií-

Ïe nás poÏádala o spolupráci na zaji‰tûní

programu a hladkého chodu akce, která

probûhla v pátek 28. 5. 2021 od 17 do 22

hodin. Program byl pfiipraven pro malé

i velké u kostela, otevfiena byla i âernín-

ská hrobka na hfibitovû. Pro dûti jsme pfii-

chystali kreativní dílnu na téma S-tvofiení

svûta a nauãnou okruÏní hru kolem koste-

la. Samozfiejmû s odmûnou. Pro v‰echny

náv‰tûvníky byla na programu m‰e svatá,

pfiedná‰ka o bontonu v kostele i odborn˘

v˘klad jak v kostele, tak ve vûÏi u zvonu.

Dále pak v prostorách kostela v˘stava fo-

tografií 1. ãeského klubu fotografÛ ama-

térÛ Nekázanka, hudební vstupy krásného

‰koleného hlasu paní Terezy Dlouhé s je-

jím klavírním doprovodem Jurajem Okaji.

Nechybûlo ani obãerstvení a ochutnávka

vín z vinafiství Wilomena. Neãekan˘m pfie-

kvapením byla náv‰tûva cestovatele

medvûda Huga, kter˘ se o nás zmínil i ve

svém blogu - hugonacestach.info a také

nás poctil náv‰tûvou pan hrabû Dûpold

âernín. Tû‰íme se na dal‰í roãník!

KULTURA VINO¤, z. s.
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Noc kostelÛ



Ze Ïivota Vinofie ■
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Od ledna 2021 vznikl spolek KULTURA

VINO¤. Netrvalo dlouho a roz‰ífiil své kul-

turní pole pÛsobnosti. Dal tak vzniknout

novému divadelnímu spolku, kter˘ pro dû-

ti z Vinofie i blízkého okolí pfiipravil po-

hádkové léto s Pejskem a Koãiãkou. Hned

první den letních prázdnin jsme tak nabídli,

v krásném prostfiedí zámeckého areálu

Ctûnice, pohádku Jak Pejsek s Koãiãkou

myli podlahu. Poãasí nám zrovna moc ne-

pfiálo a de‰Èové pfieháÀky se stfiídaly se slu-

níãkem jako v té pohádce. My se v‰ak vy-

bavili stany, aby se dûti mûly kam schovat

a vyplatilo se. Odmûnou nám byla úãast ví-

ce neÏ 70 dûtsk˘ch úsmûvÛ. Dal‰í pohád-

ku Jak Pejsek s Koãiãkou pekli dort, jsme

si pro vás pfiipravili na závûr prázdnin

v úter˘ 31. srpna opût v zahradû u dûtské-

ho hfii‰tû ve Ctûnicích. Srdeãnû vás v‰ech-

ny zveme. A nezapomeÀte, zaãátek je opût

v 18 hodin. 

Va‰e KULTURA VINO¤, z.s.

Léto s Pejskem a Koãiãkou



Vinofiská farnost vás zve pfii pfiíleÏitos-

ti vinofiské pouti a v˘roãí 1100 let od smr-

ti sv. Ludmily na ochutnávku mûlnick˘ch

vín, která se bude konat na farním dvofie

v sobotu 11. záfií 2021 od 15 do 17 hodin.

Souãasnû zveme na pfiedná‰ku „Sv. Lud-

mila po tisíci stu letech“, která se bude ko-

nat od 15:30 ve farním centru Betlém.

MÛÏete degustovat pfied a po pfiedná‰ce

nebo i bûhem ní. Nebo si jen poslechnout

o na‰í první svûtici z pohledu dne‰ních his-

torikÛ. 

Pokud máte zájem zúãastnit se ochut-

návky mûlnick˘ch vín, napi‰te nám pro-

sím na email: 

pout@farnost-vinor.org. 

Dûkujeme.

V nedûli 12. 9. v 9:30 bude v místním

kostele Pov˘‰ení sv. KfiíÏe slouÏena slav-

nostní poutní m‰e svatá, na kterou jste sr-

deãnû zváni.

Tû‰íme se na vás! 

Farníci

VinoHra má za sebou jiÏ pát˘ rok svého fungování

Pozvánka na vinofiskou pouÈ

■ Ze Ïivota Vinofie

Covidová doba toho spoustu zmûnila

a jednou takovou zmûnou si pro‰lo i Di-

vad˘lko Na koneãn˘ ve Vinofii. Na rozdíl od

Covidu, DNk není na ústupu, i kdyÏ lehce

zmutovalo. Postihla nás písniãková muta-

ce. MÛÏete se tû‰it na víc muziky a písni-

ãek a my se tû‰íme zase na vás pfii prázd-

ninov˘ch pohádkách, kde si spoleãnû

zazpíváme…. U nás uÏ je zpívání povoleno. 

Jifiina Dlabaãová

Skonãil dal‰í ‰kolní rok v˘znamnû po-

znamenan˘ pandemií koronaviru. I my

jsme se omezením samozfiejmû museli pfii-

zpÛsobit, a tak se ÏákÛm stfiídala klasická

v˘uka s lektorem ve ‰kolní tfiídû s v˘ukou

na dálku pfies monitor poãítaãe. Mnoho

dûtí a rodiãÛ bylo rádo, Ïe je moÏné ales-

poÀ takto ve v˘uce pokraãovat. Dokonce

se nám podafiilo uskuteãnit ve druhém po-

loletí dva koncerty. Jeden v elektronické

podobû, kde jsme seskládali koncert z video-

nahrávek skladeb, které dûti doma natoãily.

A na zaãátku ãervna, k velké radosti v‰ech,

mohl probûhnout klasick˘ koncert v sálu

Centra Mariapoli. Potlesk si zaslouÏili jak

muzikanti, tak lektofii, tak i rodiãe za úsilí,

které dûtem tento ‰kolní rok vûnovali. 

Pro ‰kolní rok 2021/2022 rádi pfiivítáme

mezi sebe nové zájemce o hravou v˘uku ve

Vinofii. Pfiihla‰ovací formuláfi naleznete na

www.vinohra.cz. Neváhejte své dûti pfii-

hlásit vãas, kapacita je omezená. Novû na-

bízíme v˘uku hry na klarinet, saxofon

a akordeon. Po dohodû máme i pár ná-

strojÛ k zapÛjãení nebo Vám pomÛÏeme

s v˘bûrem vhodného nástroje. Volná mís-

ta jsou téÏ na housle a bicí, dále vyuãuje-

me téÏ flétnu (zobcovou a pfiíãnou), klavír

a kytaru, ale zde se kapacita rychle zapl-

Àuje. Novû chceme otevfiít zobcovou flét-

nu pro zaãínající muzikanty - v˘uka v ma-

lé skupince cca 5 dûtí pro pfied‰koláky

a dûti z prvních tfiíd Z·.

Marie Badaniãová
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Divad˘lko 

Na koneãn˘ 

v novém kabátû
VINO¤ MÁ VE ZNAKU HROZEN, PROTOÎE JE DOLOÎENO, ÎE SE ZDE

V MINULOSTI VÍNO SKUTEâNù PùSTOVALO. OCHUTNALI JSTE V·AK

VÍNA, KTERÁ SE PùSTUJÍ BLÍZKO NÁS? 

ZASADILA PRVNÍ VINN¯ KE¤ V NA·Í OBLASTI SV. LUDMILA?
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K jaru patfií jiÏ neodmyslitelnû rodinná

turistická akce Vinofisk˘ vandráãek. Orga-

nizace posledních dvou roãníkÛ byla ve

velké nejistotû, která byla zpÛsobena vlád-

ními opatfieními spojen˘mi s pandemií CO-

VID 19. Mûli jsme to ‰tûstí, Ïe postupné

rozvolÀování zasáhlo ná‰ plánovan˘ ter-

mín akce. Dokázali jsme, jak vloni, tak le-

tos dodrÏet ve‰keré hygienické podmínky,

aby se mohlo bezpeãnû vandrovat.

Vinofisk˘ vandráãek patfií k jaru a k van-

dráãku patfií buchty od MerhautÛ, a ani le-

tos tomu nebylo jinak. JiÏ podvanácté nám

ãerstvé buchty, sponzorsky, aÏ na start pfii-

vezli Merhautovi osobnû. O rozdání mal˘m

vandráãkÛm se následnû postaraly tetiãky

baráãnice, které dûti vypravují na startu

u základní ‰koly. Velkou novinkou na le-

to‰ním roãníku byla moÏnost zvolit si me-

zi dvûma okruhy. První okruh byl témûfi

tradiãní, vandrovalo se pfieváÏnû po Vino-

fii a pfies zámek Ctûnice se do‰lo do cíle na

fotbalové hfii‰tû. Druh˘ okruh byl del‰í, ze

zámeckého parku se pokraãovalo do Ctû-

nic, kde bylo pfiipravené stanovi‰tû ve spol-

ku V POLI. Trasa dál vedla aÏ do Kbel do

PRALESA. Dále pak cyklostezkou podél

Mladoboleslavské okolo zaparkovaného

traktoru JOHN DEER z Vin Agra aÏ na fot-

balové hfii‰tû, kde se obû trasy potkaly. Zá-

zemí v cíli nám zajistili ãlenové spolku FK

Vinofi 1928. 

Dal‰í novinkou na leto‰ním roãníku

bylo vyhlá‰ení soutûÏe kost˘movan˘ch

vandráãkÛ. Ten, kdo pfii‰el v originálním,

turistickém obleku byl zafiazen do sloso-

vání o poukázky do Ctûnické jízdárny.

S velkou radostí jsme obdarovali tfii úãast-

níky, ktefií se byli projet na malém koni ãi

poníkovi. 

Organizaci neohroÏují pouze vládní

opatfiení, ale i poãasí. VÏdy kdyÏ se plánu-

je venkovní akce, poãasí je dÛleÏit˘ faktor

pro její pohodov˘ prÛbûh. Leto‰ní poãasí

nás lehce potrápilo malou pfieháÀkou

a chvílemi nepfiíjemn˘m vûtrem. Tak se

stalo, Ïe nûkdo cestu nedokonãil, anebo Ïe

nûkomu uletûl tfieba diplom. Vût‰ina van-

dráãkÛ v‰ak do cíle dorazila a my jsme

Vinofisk˘ vandráãek

■ Vincent a knihovna

Prázdniny jsou v plném proudu a my se

chystáme na záfií, kdy se opût rozbûhnou

zájmové krouÏky a kurzy. Novinkou u nás

je fakt, Ïe nám byly svûfieny prostory pod

zdravotním stfiediskem, kam se pfiesunou

sportovní aktivity. V tuto chvíli probíhají

stavební úpravy a my doufáme, Ïe se v‰e

zvládne dle na‰ich pfiedstav. 

Na druh˘ ‰kolní den plánujeme DEN

OTEV¤EN¯CH DVE¤Í, kde vás seznámíme

s aktuální nabídkou na‰eho centra i se sta-

vem rekonstruovan˘ch prostor. V‰e je vy-

my‰leno tak, aby pfiípadné zpoÏdûní sta-

vebních prací nenaru‰ilo hladk˘ zaãátek

v‰ech aktivit.

Od záfií také zaãínáme spolupracovat

s novou jazykovou ‰kolou, která se jmenuje

AmazoÀan a je ze Kbel. S panem Plach˘m

jsme navázali pfiíjemnou spolupráci jiÏ bû-

hem jarních mûsícÛ, kdy vyuÏíval s dûtmi

na‰e prostory, aby dokonãil LEGO krouÏky

BRIC BY BRICK, se kter˘mi bude u nás po-

kraãovat na podzim. Jazykovou ‰kolu Ama-

zoÀan v souãasné dobû nûkteré vinofiské

dûti jiÏ nav‰tûvují, a tak jistû pfiivítají, Ïe se

otevfie poboãka ve Vinofii. AmazoÀan nabí-

zí krom klasick˘ch ãi individuálních kurzÛ

také kurzy se zamûfiením na pfiípravu na

jazykové certifikáty. Studenti tak je‰tû pfied

maturitou mohou b˘t drÏiteli napfiíklad

FCE. Certifikáty mohou skládat Ïáci zá-

kladních ‰kol. 

Na druhou polovinu záfií, konkrétnû na

stfiedu 22. 9., chystáme vinofiskou premi-

éru. Zapojili jsme se do celorepublikového

projektu NOC LITERATURY – souãasní au-

tofii, netradiãní místa a známé osobnosti.

Pozvání zatím pfiijala Lenka Krobotová,

s dal‰ími osobnostmi jednáme. âíst se bu-

de na tfiech místech ve Vinofii, v na‰em

centru, v Hofmanovû dvofie a tfietí místo

fie‰íme. V souãasné dobû ladíme v‰e po-

tfiebné a tû‰íme se na pfiíjemné setkání

s vámi a se znám˘mi osobnostmi. Infor-

mace k celé akci nalezte ve Vinofisk˘ch no-

vinách, které se do va‰ich schránek dosta-

nou do konce srpna.

V záfií nás také ãeká, ve spolupráci

s mûstskou ãástí a panem starostou pfií-

jemná povinnost Vítání obãánkÛ. Tato slav-

nostní akce nemohla b˘t z dÛvodu pande-

mie covid 19 v pfiede‰l˘ch dvou letech

uskuteãnûna, tak si nûkteré dûti letos pro

dárek od mûstské ãásti pfiijdou samy. Ro-

diãÛm jsme odeslali dopisy a nabídli jsme

jim dvû rÛzné moÏnosti fie‰ení. Tû‰íme se

na odezvu i na malé – velké obãánky.

Bûhem prázdnin na sebe buìte opatr-

ní a tfieba nám pfiivezte nûjakou inspiraci

pro na‰e centrum.

Va‰e nápady a postfiehy jsou vítány.

Na shledanou po prázdninách!

Markéta Kilingerová
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Co nás ãeká po prázdninách



Vincent a knihovna ■

My‰lenka na takovou akci se zrodila jiÏ

na poãátku roku 2021. A to kvÛli tomu, Ïe

byly zavfiené v‰echny galerie a lidé mohli

jen ven do pfiírody. A tak nás napadlo, jest-

li by byl zájem o umûní v ulicích, nebo do-

konce v lese. Proto jsme se rozhodly udû-

lat mal˘ prÛzkum. MoÏná jste si v zimû pfii

procházce Chvojeneckou ulicí v‰imli tfií

velkoformátov˘ch nasvícen˘ch fotografií

v zahradû. K nim patfiila i cedulka na plo-

tû, kde byl odkaz na FB pfiíspûvek, kde jsme

sbíraly ohlasy. Po nûkolika t˘dnech jiÏ by-

lo jasné, Ïe zájem je, a tak jsme se rozhodly,

Ïe projekt venkovní galerie více promyslí-

me a zkusíme realizovat.

PÛvodní my‰lenka mûla dát lidem jiÏ

tfieba v bfieznu (kdy bylo je‰tû v‰e zavfie-

né) moÏnost na netradiãní procházku za

umûleck˘m dílem nûkde v exteriéru Vino-

fie… najít takové místo, které by podpofiilo

umûlecké dílo (napfi. obraz ãi fotografii vel-

ké tfieba 3 x 5 m) a naopak, aby dílo do-

tvofiilo svou pfiítomností prostfiedí, ve kte-

rém se bude nacházet.
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Venkovní galerie u Vincenta

mohli sbírat dojmy, mnohdy unaven˘ch,

ale ‰Èastn˘ch úãastníkÛ. Zajímal nás názor

na del‰í okruh, ale i na dojmy z jednotli-

v˘ch stanovi‰È, bez kter˘ch by to ne‰lo

a tûm také patfií velk˘ dík.

Stanovi‰tû zajistili:

Baráãníci Vinofi, Centrum Mariapoli,

STRO.M propagace s.r.o., Rybáfisk˘ spolek,

Skautsk˘ oddíl Podskaláci, Farnost, Komu-

nitní centrum Vincent a knihovna, Mysli-

vecké sdruÏení Vinofi-Satalice, Sportovní

stfielnice SSK Pfiezletice, Jezdecká spoleãnost

Ctûnice, spolek V POLI, Kultura Vinofi z. s.,

Ekocentrum Prales, VIN AGRO s.r.o., Hasi-

ãi Salatice, Cíl: Dynamo Vinofi.



■ Vincent a knihovna

Nakonec v‰ak po nûkolika debatách by-

la zvolena my‰lenka podpory jednoho mís-

ta a více exponátÛ i za cenu, Ïe se reali-

zace posune aÏ k letním mûsícÛm. To nám

ale také nahrálo k moÏnosti dát v˘stavû

i její vernisáÏ, coÏ b˘vá dobr˘m zvykem. Po

v˘zvû ve zpravodaji se nám pfiihlásilo nû-

kolik místních fotografÛ, a o to nám také

‰lo. Objevit místní ‰ikovné lidi, dát jim

moÏnost se prezentovat, a tfieba i najít me-

cená‰e pro svá umûlecká díla. V rámci ver-

nisáÏe se zde pfiedstavilo mnohem více

tvÛrãích lidí, neÏ jsme doufali. Podafiilo se

tak propojit lidi, ktefií o sobû nevûdûli

a mohli se tak vzájemnû inspirovat, a na-

jít tfieba spoleãnou cestu k dal‰ím tvÛrãím

projektÛm. A tak jsme vybraná díla, daly

vytisknout na bannerovinu (aby aspoÀ pÛl

roku vydrÏela) a nainstalovaly je v prosto-

rách zahrady KC Vincent a v pfiilehlé Opo-

ãínské ulici. U fotografií naleznete jméno

autora a QR kód odkazující na autorovu

dal‰í prezentaci. Galerie je tedy vefiejnû pfií-

stupná. A fotografie zde budou vystaveny

do poloviny listopadu.

VernisáÏ probûhla 17. 6. 2021 a se‰lo

se na ní 16 vystavujících, jejich nejbliÏ‰í

pozvaní pfiátelé a zástupci obce. V rámci

doprovodného programu zaznûla autorská

ãtení krátk˘ch her Dominika Obruãi, autor-

ské písnû Ladislava Hráského, své malífiské

umûní Ïivû prezentoval Jan Vanûk alias

Enigmaboy612, autorské odûvy Kry‰tof

Baãa a cestovatelské záÏitky a fotografie

pan Petr Kudrnáã.

Za zmínku stojí i v˘stavka paliãkova-

n˘ch krajek paní Jifiinky Sobí‰kové, olejo-

malby Petra Ettlera a Márii Smoljakové,

spoleãné dílo (kniha) matky a dcery Nová-

kov˘ch. V rámci stále expozice se pfiedsta-

vuje se sv˘mi fotografiemi Adam âermín,

Vlasta Biãáková, Michal Háp, Pavel Hykl,

Jana âesáková Hyklová sv˘m LEV¯M OKEM

a Dominik Obruãa. Joná‰ Kilinger se pre-

zentuje kovov˘mi plastikami, Ludmila Ob-

ruãová kamínkovou mozaikou a Jan Vanûk

s vektorovou grafikou.

Jana âesáková Hyklová 

knihovnice
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Vincent a knihovna ■

Vincent je pfiíspûvková organizace mûst-

ské ãásti, zrovna tak jako základní a ma-

tefiská ‰kola. Stejné dûti, které tráví dopo-

ledne ve ‰kole, pfiicházejí odpoledne k nám,

aby se od uãení odreagovaly a svÛj voln˘

ãas trávily smysluplnû. Na‰e aktivity ‰kola

podporuje a my se snaÏíme b˘t pfiínosní.

A tak v ãervnu probûhly na fotbalovém

hfii‰ti sportovnû vûdomostní hry. Na za-

ãátku mûsíce pro Ïáãky druh˘ch tfiíd a den

pfied vysvûdãením pro prvÀáãky. Atmosfé-

ra byla úÏasná, i kdyÏ na konci ãervna by-

lo poãasí velmi nároãné. Hry byly konci-

povány tak, aby dûti spolupracovaly mezi

sebou, pomáhaly si, a zároveÀ mûly moti-

vaci usilovat o co nejlep‰í v˘kon. Vûdo-

mostní ãást byla pfiedem konzultována s pa-

ní uãitelkami, aby byla jistota, Ïe nároãnost

odpovídá danému roãníku. Sportovní ãást

byla zábavná, ale bylo tfieba i dobré fyziã-

ky. Vítûzem nebyl jednotlivec, ale celá tfií-

da, která si odnesla pamûtní diplom. Nikdo,

ale nezÛstal bez odmûn! Lízátko a diplom,

kter˘ nám pomohly vypsat paní uãitelky,

byl pfiipraven pro kaÏdého Ïáãka.

O doprovodn˘ program se postaral

spolek MTAC Praha, kter˘ pro dûti pfiipra-

vil badmintonov˘ trénink. Velmi pfiíjemná

byla i spolupráce se spolkem FK Vinofi

1928, kter˘ nám poskytl zázemí i nûkteré

sportovní pomÛcky. 
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Sportovnû – vûdomostní hry pro Z·



■ Vincent a knihovna

Pfiedstavujeme vám vítûznou fotografii

tfietího kola na‰í soutûÏe. Fotografii jarní

Vinofie, která získala od odborné poroty

nejvíc bodÛ, pofiídila a do soutûÏe zaslala

Veronika Cihláfiová. 

Vítûzce gratulujeme! 

Dal‰í dvû fotografie, které budou vybrá-

ny do kalendáfie na rok 2022 uvefiejníme

pfií‰tû, v tuho chvíli o nich rozhodujete na

na‰em Facebooku. 

V‰ichni autofii vybran˘ch fotografií bu-

dou odmûnûni poukázkou od Centra Fo-

to·koda a drobn˘mi dárky z na‰í mûstské

ãásti.

ZároveÀ je vyhlá‰eno poslední kolo

LÉTO VE VINO¤I. Tû‰íme se na zábûry z roz-

pálené Vinofie.

AmazoÀan se studentÛm otevfiel popr-

vé v záfií 2009 ve Kbelích. Jsme rodinná ja-

zyková ‰kola, kde najdete pfiátelskou at-

mosféru, ochotu a snahu se stále posouvat

a nabízet kvalitní v˘uku dûtem i dospûl˘m. 

V posledních letech se kromû v˘uky do-

spûl˘ch zamûfiujeme na v˘uku dûtí a do-

spívajících, ktefií u nás rozvijí své jazykové

dovednosti, dostávají prostor v oblastech,

na které ve ‰kolní v˘uce není tolik pfiíleÏi-

tostí - mluví, poslouchají, setkávají se s ro-

dil˘mi mluvãími. Pfiipravují se na meziná-

rodní certifikáty, které jim pomohou

otevfiít dvefie na stfiední ‰koly, nebo usnad-

ní maturitu ãi studium v zahraniãí. 

Poslední nároãn˘ covidov˘ rok jsme

vzali jako v˘zvu, které je potfieba se nebát

a vrhnout se do on-line svûta, kde jsme se

rychle zorientovali a dál se setkávali s na-

‰imi studenty. Nûktefií z nich si nové on-

line moÏnosti oblíbili a vyuÏívají úsporu

ãasu s cestováním a dál se uãí vzdálenû.

Proã se v létû neuãit tfieba z chalupy!

Sledujeme moderní trendy ve v˘uce,

které kombinujeme s na‰imi zku‰enostmi

a ovûfien˘mi metodami. 

DÛleÏit˘ je pro nás spokojen˘ student,

rodiã a lektor. Najít spoleãnou fieã.

Díky centru Vincent bychom rádi od zá-

fií 2021 pfiinesli na‰i v˘uku do Vinofie. Tû-

‰íme se na setkání s místními dûtmi, jejich

rodiãi i dospûl˘mi studenty. První schÛzka

s paní Markétou Kilingerovou ve Vincentu

nás ujistila, Ïe jdeme stejnou cestou a od

záfií se budeme setkávat v kurzech, které

jiÏ brzy najdete v nabídce Vincenta i na na-

‰ich stránkách www.amazonan.eu

Uvítáme Va‰e nápady, potfieby ãi poÏa-

davky, které nám pomohou nastavit vi-

nofiské kurzy podle Va‰ich pfiedstav.

Kontaktujte nás na emailu: 

amazonan@amazonan.eu.

Za t˘m AmazoÀanu Vám pfieji pohodo-

vé léto a v záfií se budeme tû‰it!

·árka Plachá
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Jazyková ‰kola AmazoÀan – kdo jsme a co pfiiná‰íme

Knihovna

PROVOZ JE P¤ES PRÁZDNINY NEP¤ERU·EN¯ 
A V¯MùNN¯ SOUBOR Z MK BUDE K DISPOZICI DO KONCE ROKU 2021
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Ukonãili jsme tak trochu „zvlá‰tní“ ‰kol-

ní rok a dûti vychutnávají zaslouÏené

prázdniny. ·kolní rok 2020-21 byl opravdu

jin˘ neÏ pfiedchozí – akãní, pfiímo adrena-

linov˘ – pro dûti, rodiãe a rozhodnû také

pro uãitele. Mnohdy jsme je‰tû ve ãtvrtek

nevûdûli, co se bude dít v pondûlí a jak na-

organizovat v˘uku dal‰í t˘den. A jakou

vlastnû v˘uku – prezenãní, rotaãní, di-

stanãní?

Pro realizaci distanãní v˘uky se nám

podafiilo zajistit materiální vybavení ‰koly

a pedagogÛ, za pomoci ÚMâ také dûtí, kte-

ré vlastní technické zázemí nemûly. Sjed-

notili jsme systém online v˘uky za pouÏi-

tí programu Office 365, rozvrh vyuãování

jsme upravili tak, aby dûti netrávily u mo-

nitorÛ opravdu cel˘ den a pfiitom si mu-

sely zachovat alespoÀ základní ãasov˘ har-

monogram dne a minimální „‰kolní“

návyky. Pfiesto vyuãující ãasto zjistili, Ïe za

monitorem nûkdo hlasitû oddychuje a za-

pomnûl si pfiitom vypnout mikrofon, Ïe do

opakování matematiky ‰ustí sáãek s bram-

bÛrkami, a Ïe nûkdo nemohl odpovûdût,

protoÏe mu maminka právû pfiinesla kakao.

Na druhé stranû nûktefií vyuãující zaloÏili

bûhem hodiny nûkolik schÛzek, spadl in-

ternet nebo ten svéhlav˘ poãítaã právû

usoudil, Ïe se zaãne aktualizovat. Nûkdy to

bylo i zábavné, ale pfiedev‰ím pro v‰echny

nároãné.

S návratem dûtí nejdfiíve prvních roãní-

kÛ, pak i ostatních alespoÀ k rotaãní, dále

uÏ ke stálé prezenãní v˘uce, pfii‰el dal‰í hit

leto‰ního ‰kolního roku – testování. Tes-

tovali jsme nejdfiíve dvakrát t˘dnû anti-

genními testy, potom se podafiilo sehnat

laboratofi pro vyhodnocování PCR testÛ,

jejichÏ platnost uÏ byla 14 dnÛ. Byla to cel-

kem nároãná logistika, ale podafiilo se

a úspû‰nû jsme se protestovali aÏ ke kon-

ci ‰kolního roku. Tfiídním uãitelÛm se po-

dafiilo uskuteãnit s dûtmi i ‰kolní v˘lety,

coÏ nám je‰tû na zaãátku kvûtna pfiipada-

lo celkem nemoÏné, ale podafiilo se. 

Jsme také moc rádi, Ïe jsme se s devá-

Èáky mohli rozlouãit tradiãnû ve ‰kolní jí-

delnû na osobním setkání. 

Dûkujeme rodiãÛm za vesmûs v˘bornou

spolupráci, podporu dûtí, trpûlivost a v˘-

drÏ, bez které bychom uplynul˘ ‰kolní rok

zvládali jen velmi tûÏko

1. záfií 2021 pfiivítáme tfii tfiídy prvního

roãníku v budovû „staré“ ‰koly na Vinofi-

ském námûstí. 2.–9. roãníky budou umís-

tûny v budovû ‰koly Prachovická. Budeme

se tû‰it, Ïe pfií‰tí ‰kolní rok probûhne úplnû

normálnû, i kdyÏ na zaãátku nás opût ãeká

testování, ale to uÏ máme natrénované. 

V‰em hezké a dlouhé prázdniny proÏi-

té ve zdraví a v pohodû – a 1. záfií na shle-

danou. Doufejme.

Ve ‰kolním roce 2020/21 bylo ve tfiech

tfiídách devátého roãníku 60 ÏákÛ. Z toho

11 dûtí odchází na gymnázia, 14 ÏákÛ zvo-

lilo stfiední prÛmyslovou ‰kolu technické-

ho zamûfiení, 3 Ïáci pfiecházejí na obchod-

ní akademie a 6 ÏákÛ na stfiední ‰kolu pro

administrativu EU. Ostatní stfiední odbor-

né ‰koly ( S· zdravotní, S· odûvní, S· pfií-

rodovûdná, S· pedagogická, S· chemická)

si zvolilo celkem 11 dûtí. âtyfii Ïáci úspû‰-

nû vykonali talentové zkou‰ky a pfiecháze-

jí  na ‰koly s umûleck˘m zamûfiením. Na

ãtyfileté studium technick˘ch oborÛ od-

chází 5 ÏákÛ, 6 dûtí si zvolilo tfiíleté uãeb-

ní obory. 

Vût‰ina dûtí byla pfiijata aspoÀ na jed-

nu ze zvolen˘ch ‰kol v prvním kole pfiijí-

macího fiízení, 7 ÏákÛ vyuÏilo moÏnost po-

dat pfiihlá‰ku ve druhém kole.

Ze sedmého roãníku na ‰estiletá gym-

názia letos odcházejí 2 Ïáci, na osmileté

gymnázium z pátého roãníku pfiestoupí 8

ÏákÛ a 2 Ïáci pfiecházejí na sportovní zá-

kladní ‰koly.

Pfiejeme v‰em dûtem mnoho úspûchÛ

v dal‰ím studiu i osobním Ïivotû.

Iva Kfiemenová, v˘chovn˘ poradce

V˘sledky rozmisÈovacího fiízení ve ‰kolním roce 2020–2021

Základní ‰kola

Znáte dobfie své smysly? 

Îáci pát˘ch tfiíd uÏ jistû ano. Na den dû-

tí spojili pfiíjemné s uÏiteãn˘m a zábavnou

formou poznávali své smysly. Bûhem do-

poledne si pro‰li 15 stanovi‰È a na vlastní

kÛÏi, u‰i, oãi i jazyk a nos si vyzkou‰eli jak

co funguje a v‰e si poctivû zaznamenáva-

li do svého pracovního listu.

Hmat dûti vyzkou‰ely procházkou na

‰kolní bosé stezce, podle ãichu mûly po-

znat základní kofiení, zrak si otestovaly na

optick˘ch klamech ãi testu barvosleposti,

podle sluchu mûly poznat jednoduché do-

mácí ãinnosti a podle chuti poznat hofiké,

kyselé, slané i sladké. Ujistili se, jak jsou na-

‰e smysly pro Ïivot nezbytné. 

Dûti si bûhem dne vyrobily tfieba tele-

fon z kelímkÛ, navlékly náramek se zavá-

zan˘ma oãima, vylu‰tily za‰ifrovan˘ nápis

a nauãily se pomocí znakové fieãi sdûlit své

mamince, Ïe ji má rád. Bylo to dopoledne

plné zábavy a nikdo by nepoznal, Ïe se

vlastnû uãil. 

Velké podûkování patfií ÏákÛm 9.B, kte-

fií po celou dobu páÈáky provázeli na v‰ech

stanovi‰tích.

Iveta Koníãková, Petra ·árová, 

Katefiina Kautská a Eva Titûrová

Den dûtí pát˘ch tfiíd
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Leto‰ní ‰kolní rok nebyl vÛbec pfiízniv˘

pro spoleãné tfiídní v˘lety. Jsou to akce,

které kolektivy utuÏují a zároveÀ se dûti

i uãitelé poznávají z té „civilní“ stránky. Ne-

zb˘valo nám nic jiného neÏ si poãkat. Tak

jsme alespoÀ poslední ‰kolní dny vyuÏili

k v˘letování.

Tfiída 5. C se vydala poznat MEDOV¯ ÎI-

VOT VâEL do ekocentra PRALES ve Kbelích.

Dûti se seznámily se Ïivotem vãel v úlu

a dozvûdûly se nejen jaké pracovní pozice

vãela bûhem svého krátkého Ïivota ve

svém spoleãenstvu zastává, ale také, jak je

uÏiteãná pro ná‰ Ïivot a jaké produkty zís-

káváme. Sladkou teãkou na závûr byla

ochutnávka jejich medu.

Pfii zpáteãní cestû jsme si je‰tû pohladi-

li koÈátka, kufiátka a pár zvífiátek z místní

farmy, vyzkou‰eli si podojit kravku a pro-

zkoumali cestu dfieva.

Na spoleãn˘ v˘let jsme pfiizvali paní

uãitelku Ivu Javorkovou – budoucí tfiídní

uãitelku. Tak jsme uzavfieli ‰kolní léta na

prvním stupni. A teì hurá na druh˘ stupeÀ

a nûktefií na gymnázia.

Ale nejdfiíve si uÏijeme prázdniny. Hez-

ké léto v‰em. 

5. C a Iveta Koníãková

Poslední v˘let 5. C
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Po skonãení distanãní v˘uky se koneã-

nû dûti se‰ly ve ‰kole a mohly, i kdyÏ

v rou‰kách, zase fungovat spoleãnû. Pro-

toÏe tûlesná v˘chova b˘t nemohla, vyuÏí-

vali jsme tyto hodiny k pobytu venku na

rÛzn˘ch místech Vinofie. Stavûli jsme do-

meãky z pfiírodnin ve Vinofisko-satalické

obofie nebo jsme soutûÏili na hfii‰ti V Pod-

skalí.

Na konci kvûtna jsme nav‰tívili také

místní komunitní zahradu „Pastvina“ nad

rybníkem Velká ObÛrka. Dûtem se tam ve-

lice líbilo. Mûly moÏnost setkat se s fiadou

domácích zvífiátek. Vidûly tam a mohly si

pohladit králíãky, oveãky, telátka, prasátka

i konû. Dozvûdûly se, jak˘m zpÛsobem se

zvífiátka do této komunitní zahrady dosta-

la. U slepiãek posbíraly vajíãka, aby si ales-

poÀ trochu vyzkou‰ely, co obná‰í péãe

o zvífiata. Nakonec se dûti pomazlily s krá-

líãky, pohrály si na dûtském hfii‰ti a okouk-

ly záhonky, které si mohou lidé z Vinofie

v komunitní zahradû obdûlávat. Náv‰tûva

se vydafiila také díky paní Aniãce, která se

dûtem vûnovala, vyprávûla jim o osudech

kaÏdého zvífiátka a odpovûdûla jim na kaÏ-

dou otázku. Za prohlídku moc dûkujeme. 

3.B a Iveta Bou‰ová

Koneãnû zase ve ‰kole ….



Poslední ‰kolní t˘den je urãen pro ode-

vzdání uãebnic, rozdání se‰itÛ a úklid tfiíd.

A samozfiejmû také pro v˘lety. Tfiídy 3.B

a 3.D vyuÏily kaÏdého krásného dne a nav-

‰tívily hned nûkolik pûkn˘ch míst. 18. 6.

jsme vyrazili pû‰ky do Ctûnic. Náv‰tûvu

zámku jsme zahájili v zahradû, kde si dûti

uÏily prolézaãky a nasvaãily se. ProtoÏe

pravidla pro náv‰tûvu zámku jsou pfiísnûj-

‰í neÏ obvykle, museli jsme se rozdûlit na

skupinky po 15 dûtech. Ale to mûlo i své

v˘hody, protoÏe dûti si mohly prohlédnout

postupnû v‰echny expozice zámku. Vidûli

jsme v˘stavu o Vinofii i vláãky z v˘stavy:

NádraÏí Praha-Tû‰nov a Negrelliho via-

dukt. Na‰ím hlavním cílem byla ale v˘sta-

va „Tovary‰ova cesta“, kterou nás proved-

la skvûlá prÛvodkynû. Dûti se seznámily

s fiadou fiemesel, o kter˘ch uÏ dnes ani ne-

sly‰íme. Mûly moÏnost prohlédnout si ná-

stroje, které fiemeslníci pouÏívali, a také

rÛzné erby, truhlice a v˘robky s fiemesly

spojené. V˘stava byla velmi pouãná a dû-

ti nakonec dostaly kníÏku, do které mûly za

úkol samostatnû vyplnit odpovûdi na otáz-

ky podle v˘stavy. Kdo zvládl, dostal razít-

ko na svÛj v˘uãní list. A samozfiejmû to

zvládli v‰ichni skvûle.

V pondûlí 21.6. jsme za velmi horkého

poãasí vyrazili na v˘let do kbelského Eko-

centra Prales. Není to prales v pravém slo-

va smyslu, ale jedná se o PraÏské lesní stfie-

disko ve správû LesÛ hl.m.Prahy. V tomto

centru pro nás byly pfiipraveny programy:

„Cesta dfieva“ a „Îivot brouka“. 3.D se se-

známila se stromy od semínka aÏ po zpra-

cování dfieva. 3.B se vûnovala seznámení

s hmyzem. Dûti si vyzkou‰ely pomocí sí-

tûk lovit hmyz, a pak ho urãovaly podle at-

lasu. Nakonec si dûti zopakovaly v‰e, co si

prohlédly a vyslechly, vyzkou‰ely si stezku

pro bosé nohy, nahlédly do komunitní za-

hrady a prohlédly si mal˘ zookoutek s do-

mácími zvífiátky. Náv‰tûva ekocentra byla

moc pouãná i zábavná. Dûti si ji uÏily. Nej-

více ale urãitû ocenily mlÏení, pod kter˘m

se mohly v horkém poãasí ochladit. Cesta

zpût byla únavná, ale v‰ichni ji zvládli.

V˘lety 3.B a 3.D

■ Ze Ïivota ‰koly
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Poslední v˘let byl autobusem s na‰í ob-

líbenou prÛvodkyní Martinou. Tentokrát

jsme vyrazili do Vodního domu v Hulicích

poblíÏ vodního díla ·vihov, které je záso-

bárnou pitné vody pro Prahu a okolí. Dûti

se zde seznámily se v‰ím, co je spojené

s vodou. Pfii v˘ukovém programu se sezná-

mily s Ïivoãichy, ktefií Ïijí v pfiehradû a v je-

jí blízkosti. Pro‰ly modelem tunelu, kter˘m

putuje voda dlouh˘ch 52 km aÏ do Prahy.

Pak si vyzkou‰ely, jak vytvofiit z páry mrak,

která fieka teãe do kterého mofie, relaxova-

ly pfii hudbû napsané právû na motivy spo-

jené s vodou, schovaly se jako perly do la-

stur, u jezírka pozorovaly ve vodû Ïivoãichy,

a nakonec si mohly hrát na rÛzn˘ch vod-

ních atrakcích ve venkovní ãásti expozice.

Samozfiejmû nechybûl ani nákup suven˘rÛ

a potom uÏ jen cesta domÛ, která nám pfii

sledování pohádky rychle ubûhla. 

V˘lety se jako vÏdy vydafiily, protoÏe

nám v‰echny v˘letní dny pfiálo krásné, slu-

neãné poãasí. BohuÏel to byly v˘lety roz-

luãkové, protoÏe dûti ze tfietích tfiíd od-

chází ze staré ‰koly na ‰kolu novou, kde je

ãekají nejen nové uãebny, ale i nové tfiídní

uãitelky. 

Bylo nám s Vámi krásnû a budeme moc

vzpomínat. A teì uÏ hurá na prázdniny! 

Iveta Bou‰ová a Dana Mí‰ková



Základním cílem vyuãujícího pfiedmûtu

âsp, neboli âlovûk a svût práce, je nabíd-

nout ÏákÛm prvního i druhého stupnû ur-

ãitou orientaci ve svûtû práce. Pomoci Ïá-

kÛm získat pozitivní postoj k rÛzn˘m

pracovním ãinnostem. Získat a upevnit

pracovní dovednosti, seznámit se s bez-

peãností i hygienou práce. KaÏd˘ roãník

má svá témata, kter˘m se po cel˘ ‰kolní

rok vûnuje.

V pfiípadû ‰est˘ch tfiíd pfievaÏovala téma-

ta navazující na pfiírodovûdné znalosti ÏákÛ.

Îáci se intenzivnû po cel˘ ‰kolní rok,

kdy mohli b˘t pfiítomni ve ‰kole, vûnovali

práci na ‰kolní zahradû. Jak je zfiejmé i vi-

ditelné, ‰kolní zahrada prochází urãit˘mi

zmûnami a úpravami, které vycházejí z ná-

padÛ a samotné realizace nûkolika ãlenÛ

uãitelského sboru.

Nûkteré práce byly tûÏ‰í, nûkteré lehãí,

ale cíl mûly stejn .̆ ·esté tfiídy se v prÛbû-

hu mûsíce kvûtna i ãervna zapojily do v‰e-

ho, co bylo tfieba. Za jejich pracovní nasa-

zení i snahu je na místû jim podûkovat. 

Odmûnou pro nû byla i moÏnost vyu-

Ïít hodiny v posledním t˘dnu ‰kolního

roku vûnované domácím mazlíãkÛm, pfii-

nést si a seznámit své spoluÏáky se „sv˘m

domácím zvífietem“. Tato akce mohla b˘t

realizována pouze za urãit˘ch podmínek

i za dodrÏení bezpeãnostních opatfieních,

která taková akce vyÏaduje. Základem bylo

povolení od vedení ‰koly, za coÏ velmi dû-

kuji. Nezbytná byla i podpora a svolení ro-

diãÛ, ktefií se zapojili, a kter˘m také dûkuji.

Zvífiátka, která se mohla pfiinést v pfie-

pravním boxu nebo pfiepravkách, pfiinesly

dûti, nebo s pomocí rodiãÛ. Pokud ‰lo

o nejãastûj‰í domácí mazlíãky, jako jsou psi,

byla hodina propojená i s náv‰tûvou rodi-

ãÛ, ktefií byli natolik ochotní, Ïe psa pfiivedli

(jinak by náv‰tûva nebyla moÏná) a mnoh-

dy nám sami ukázali, co jejich ãtyfinoh˘

ãlen rodiny ovládá za dovednosti. Dozvû-

dûli jsme se tak rÛzné informace o urãit˘ch

plemenech, ale i zábavné historky ze Ïivo-

ta. Kromû psÛ, kter˘ch bylo neskuteãn˘ch

deset, jsme vidûli králíãky, morãata, kfieãky

i krysu. 

Z vlastního úhlu pohledu mohu fiíct, Ïe

dûti byly nad‰ené. Vzhledem k tomu, Ïe ni-

kdo nemûl strach ze zvífiat, ani Ïádnou

alergii, zúãastnili se v‰ichni a náleÏitû si v‰e

uÏili. Osobní setkání s rodiãi bylo pfiínosné

a milé. Je‰tû jednou závûrem dûkuji v‰em

zúãastnûn˘m za podporu i pomoc. 

Pfieji v‰em pfiíjemné letní dny.

Lenka Kosmannová

âlovûk a svût práce versus ‰esté tfiídy

■ Ze Ïivota ‰koly
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Po jarních prázdninách ‰kolní druÏina

na‰í ‰koly zaji‰Èovala funkci tzv. sbûrné tfií-

dy, neboli dohled nad skupinou dûtí rodi-

ãÛ, ktefií pracují ve sloÏkách integrované-

ho záchranného systému. V ãase, kdy dûti

nav‰tûvovaly sbûrnou tfiídu, absolvovaly

i svoji bûÏnou distanãní v˘uku. 

Od 17. kvûtna 2021 se situace ov‰em

zmûnila a ‰kola se otevfiela jiÏ pro v‰ech-

ny Ïáky a to bezrotaãnû.

Stalo se tedy to, v co jsme jiÏ moÏná ani

nedoufali. ·kolní druÏiny zaãaly pracovat

v plném rozsahu, tedy vãetnû ranní druÏi-

ny. Novû vzniklá situace byla hned velmi

znát, jelikoÏ do té doby tichá a prázdná

‰kola, byla plná ve v‰ech prostorech. Do

konce ‰kolního roku zb˘valo málo ãasu,

pfiesto jsme se snaÏili s dûtmi absolvovat

co nejvíce volnoãasov˘ch aktivit.

Co nás nejvíce potû‰ilo a sv˘m zpÛso-

bem nám i pomohlo, bylo otevfiení novû

zrekonstruovaného dûtského hfii‰tû „U me-

dúzy“ i sousedního sportovního hfii‰tû. Obû

hfii‰tû jsou velmi povedená a pfiínosná pro

‰kolní dûti, které tráví odpolední ãas ve

‰kolní druÏinû, ale jistû i pro dûti, které sem

pfiicházejí se sv˘mi rodiãi. Mnohdy se tak

stalo, Ïe tolik oãekávané hfii‰tû bylo zcela

zaplnûno, ale vûfiím, Ïe jsme si dokázali

v‰ichni pfiítomní vyjít vstfiíc.

Kromû nov˘ch hfii‰È, jsme tradiãnû vy-

uÏívali hfii‰tû u Mariapoli, chodili na pro-

cházky do lesa, probûhla i náv‰tûva Ko-

munitní zahrady „Pastvina“. Ve vlastních

druÏinov˘ch tfiídách probíhal bûÏn˘ dru-

Ïinov˘ program. Co dûti nav‰tûvující dru-

Ïinu tû‰ilo nejvíce, byla pfiítomnost jich sa-

motn˘ch ve ‰kole, ale hlavnû pfiítomnost

v‰ech jejich kamarádÛ, spoluÏákÛ. 

PrÛbûh konce ‰kolního roku byl díky

novû vzniklé situaci pfiíjemn .̆ V‰e se ales-

poÀ na chvíli vrátilo do normálu. Doufej-

me, Ïe v to naváÏeme i v úvodu nového

‰kolního roku po letních prázdninách.

Pfieji za ‰kolní druÏinu v‰em klidné, po-

hodové letní prázdniny.

Lenka Kosmannová

·kolní druÏina, tak pfieci…
NESKUTEâNÉ, NEP¤EDSTAVITELNÉ, P¤ECI JEN P¤I·LO…



Radostnou událostí byla ve v‰ech tfií-

dách, pokaÏdé jinak, oslava MDD. Poãasí

bylo pravé letní a na‰e dûti si ho náramnû

uÏily. Ve tfiídû BrouãkÛ se dûtem nejvíce lí-

bily soutûÏe, hlavnû hod míãkem na klau-

ny vyrobené z plechovek, závody v namo-

távání provázkÛ s autem, kop míãe na

branku a dal‰í hry a zábava. Tfiída JahÛdek

a Li‰tiãek se promûnila v indiánsk˘ kmen.

Spoleãnû vyrazila na v˘pravu do lesa a pl-

nila indiánské úkoly. Za kaÏd˘ splnûn˘ úkol

pfiibylo na ãelenku jedno barevné pefiíãko.

Nakonec dûti na‰ly poklad s odmûnou pro

v‰echny malé indiány. Indiánská zábava

pokraãovala i ve tfiídû. Hráli jsme na bon-

ga a de‰Èové hole, experimentovali s ryt-

my a zahráli jsme si hru „hon na li‰ku“.

V‰ichni malí indiáni si vyrobili totem a po-

slechli si typickou, indiánskou pohádku. Na

závûr dne jsme si uÏili osvûÏující obãer-

stvení. Ve tfiídû My‰ek dûti mají moc rády

soutûÏe a sportování. Vyzkou‰ely si ‰tafe-

tu, sbírání barevn˘ch míãku na ãas, sha-

zování kuÏelek i pfietahování lanem. Do

v‰eho se vrhly s ohromnou chutí a nad‰e-

ním, je radost takové dûti pozorovat a mo-

tivovat. Tfiída Houbiãek se pfiestûhovala na

Havajské ostrovy. Aloha! Barevné suknû

hula hula, kvûtinové vûnce, pláÏové sla-

máky, sluneãní br˘le a také spousty ovoce

a rÛzn˘ch dobrot navodily tu správnou ha-

vajskou atmosféru. Dûti zaÏily dopoledne

plné pohody a zábavy. 

âlenky mûstské policie nav‰tívily na‰i

M· a uspofiádaly pro dûti bezpeãnostní ak-

ci. V pohádkovém pfiíbûhu medvídka

Brumly poznávaly dûti rÛzné nástrahy

a nebezpeãí, které ãíhají ve mûstû nejen na

medvídka Brumlu, ale mohly by ohrozit

i dûti. Ty se aktivnû zapojily do pfiedstave-

ní, poznávaly, co udûlal medvídek ‰patnû

a jak se správnû chovat a pfiedcházet ne-

bezpeãí, aby se jim nic zlého nestalo.

Ve v‰ech tfiídách také probûhlo rozlou-

ãení se ‰kolkou. To nejv˘znamnûj‰í rozlou-

ãení je ale kaÏdoroãnû u pfied‰kolních dû-

tí ve tfiídû Soviãek, Veverek a Vãeliãek.

K nûmu patfií stuÏkování a oslava na roz-

louãení se ‰kolkou. BohuÏel, letos vzhle-

dem k epidemiologické situaci bez úãasti

rodiãÛ a hostÛ.

Milá ‰kolko, já Ti mávám, mal˘m ‰ko-

lákem se stávám. Dfiív Soviãka maliãká, teì

mû ãeká ‰koliãka. Soviãky, Veverky i Vãe-

liãky odlétají za dobrodruÏstvím do zá-

kladní ‰koly. 

AÈ se dafií. 

Krásné léto, radostné prázdniny a po-

hodovou dovolenou za kolektiv matefiské

‰koly pfieje 

Jana Kováfiová

Matefiská ‰kola

■ Ze Ïivota ‰koly
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Pro poutníky z Vinofie, âakovic a Kbel bude vypraven Poutní vlak

v trase âakovice – Kbely – Satalice. Zahájení pouti bude na nád-

raÏí v âakovicích ve 14:00. 

Z Vinofie pÛjdou poutníci starou poutní staroboleslavskou ces-

tou k vlakové zastávce Kbely, kde mohou vyuÏít poutního vlaku.

V kapli sv. Anny v Satalicích bude od 14:30 pfiipraveno místo zti-

‰ení pro modlitbu a meditaci.

V komunitním centru Satalice bude 

od 14:00 následující program:

• Karolína Sedláková pfiipomene písnû z dílny pánÛ Suchého a ·lit-

ra v nové aranÏi, www.karolina2020.cz

• od 15:30 poutní M‰e sv. – celebruje arciopat Bfievnovského klá‰-

tera Prokop Siostrzonek

• následuje beseda s p. arciopatem – mezigeneraãní vztahy, pod-

zim Ïivota

• od 17:00 divadlo pro dûti i dospûlé –„Pohádka z budíku“ – Teátr

Pavla ·mída

• od 18:00 pfiedstavení kompenzaãních pomÛcek pro seniory v do-

mácnosti – Anna KuÏelková

• od 18:30-20:30 Dechová hudba k poslechu i tanci - Mal˘ orchestr

Jitfienka Praha www.jitrenkapraha.cz

• od 21:00 letní kino

• v˘stavní sál KC – v˘tvarné práce dûtí na téma moje babiãka a mÛj

dûdeãek.

• Obãerstvení: pivo, gril, vinotéka, trdelník,….

Program vytváfiíme v úzké spolupráci s farností Vinofi, âakovice

a mûstsk˘ch ãástí Praha-Satalice, Praha-Vinofi, Praha-âakovice a Pra-

ha - Kbely. Zmûna programu vyhrazena. Srdeãnû zveme na tuto akci.

Antonín ·koch

Proto bychom rádi oslavili leto‰ní satalickou anenskou pouÈ se zvlá‰tní zfietelí na 
seniory a mezigeneraãní vztahy. Program bude pfiipraven na nedûli 25.ãervence.

„Pozítfií, 2. února, oslavíme svátek Uvedení Pánû do chrámu, kde dva stafií lidé – Simeon a Anna, osvícení

Duchem svat˘m, rozpoznali v JeÏí‰i Mesiá‰e. Duch svat˘ je‰tû dnes podnûcuje v seniorech moudré my‰lenky

a slova: jejich hlas je cenn ,̆ neboÈ chválí Boha a uchovává kofieny národÛ. Pfiipomínají nám, Ïe stáfií je darem

a prarodiãe jsou spojujícím ãlánkem mezi rÛzn˘mi generacemi, aby mlad˘m lidem pfiedávali zku‰enosti Ïivota

i víry. Na staré lidi se mnohdy zapomíná, nepamatujeme na toto bohatství pfiedávan˘ch a uchovávan˘ch ko-

fienÛ. Proto jsem se rozhodl ustavit Svûtov˘ den prarodiãÛ a seniorÛ, kter˘ se v celé církvi bude konat kaÏdou

ãtvrtou nedûli v ãervenci, v blízkosti liturgické památky sv. Jáchyma a Anny, JeÏí‰ov˘ch prarodiãÛ. Je dÛleÏité,

aby se prarodiãe setkávali s vnuky a naopak, protoÏe, jak fiíká prorok Joel, prarodiãe pfied sv˘mi vnuky sní a ma-

jí vidûní, kdeÏto vnuci poté, co naãerpají z prarodiãÛ sílu, jdou dál a prorokují.“

Satalická pouÈ ke sv. Annû 

a 1. Svûtov˘ den prarodiãÛ a seniorÛ – 25. 7. 2021

LETOS NA ZAâÁTKU ÚNORA PAPEÎ FRANTI·EK USTANOVIL NOV¯ SVùTOV¯ DEN PRARODIâÒ A SENIORÒ

TOUTO PROMLUVOU:
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Fotbal Vinofi, a my za to budeme

velmi rádi, mÛÏete podpofiit nejenom

sv˘m aktivním fandûním pfii zápa-

sech na‰eho A-t˘mu, ale také koupí

ruãnû vyrábûn˘ch originálních Vi-

nofisk˘ch fotbalov˘ch lázeÀsk˘ch

oplatek ve vkusné krabici s vyobra-

zením Vinofie. 

K zakoupení jsou v klubovnû na

hfii‰ti a novû také v centru Vinofie

v LahÛdkách. Tímto velice dûkujeme

paní PotÛãkové za podporu. 

Zaãínáme Michalem Serafinem, nov˘m

hlavním trenérem FK Vinofi 1928. Michal

pochází z krásného Vala‰ska. Po maturitû

zakotvil v Praze, kde vystudoval sportovní

management. PÛsobil 3 roky jako trenér

pfiípravek v t˘mu FK Dukla Praha. Tréno-

val na fotbalov˘ch kempech Guntera Bit-

tengela a Jana Suchopárka, kde získal

spoustu cenn˘ch zku‰eností. Je ‰éfem ·ko-

ly fotbalov˘ch dovedností INDIPRO. 

Michale, jsme velice rádi, Ïe jsi sou-

hlasil s pÛsobením v na‰em klubu. Co

Tû pfiivedlo ke spolupráci?

Oslovil mû Petr Kubka. Vidûl jsem, Ïe

klub má krásné zázemí, skupinu zapále-

n˘ch trenérÛ. Na prvních trénincích bylo

vidût, Ïe je zde ‰iroká základna snaÏiv˘ch

dûtí. 

V ãem spoãívá Tvoje role v klubu.

Má‰ jistû spoustu povinností ve své

fotbalové ‰kole?

Urãitû v trénování dûtí (smích). Budu

mít supervizi nad trenérsk˘m t˘mem, ne

ve formû dohledu, ale chtûli bychom

s Petrem Kubkou a ostatními trenéry vy-

tvofiit tréninkovou koncepci rozvoje fot-

balov˘ch dovedností na‰ich jednotliv˘ch

t˘mÛ. ZároveÀ povedu pfiímo Ïáky – roã-

ník 2010. 

Co si pod tím máme pfiedstavit?

Trenérsk˘ t˘m je zde zku‰en .̆ Kluci

a dáma, klubu vûnují hodnû svého volné-

ho ãasu, pfiipravují se na svoje tréninky

a mají snahu se dále v trenérsk˘ch doved-

nostech posouvat. V‰ichni mají licence.

Chtûl bych jim pfiedat svoje zku‰enosti, pfii-

pravit a ukázat nové tréninky. Metodicky

je vést. Roz‰ífiit spektrum tréninkov˘ch ak-

tivit. Kromû samotného nácviku hry s mí-

ãem, bychom roz‰ífiili i streãink a pohybo-

vé aktivity tak, abychom co nejvíce rozvíjeli

celkové pohybové dovednosti a pfiedchá-

zeli tím napfiíklad zranûním. RovnûÏ chce-

me roz‰ífiit soubor tréninkového vybavení

o novinky vyuÏívané pfii trénincích hráãÛ

v lize i v zahraniãí a budeme s ním aktiv-

nû pracovat. 

Máme radost, Ïe kromû jiÏ zmínû-

n˘ch tréninkÛ, se mohou na‰e dûti tû-

‰it i na letní camp.

Ano, domluvili jsme se a v nabitém ka-

lendáfii se nám podafiilo pro Vinofi zajistit

termín od 19.-23.7.. Camp je pro hráãe

(hráãky) ve vûku 5-13 let. Více info na

www.indipro.cz

Michale, fiíkal jsi, Ïe jsi v na‰em klu-

bu vidûl kluky, ktefií mají talent.

Ano, to je pravda. Ale samozfiejmû jako

u kaÏdého sportu platí, Ïe na sobû musejí

pofiádnû pracovat. Pfiedev‰ím bych chtûl fií-

ci, Ïe více neÏ v‰echny góly a vítûzství je

nejdÛleÏitûj‰í fakt, Ïe dûti sportují a vûnu-

jí se tak zdravému Ïivotnímu stylu. Jsou

ochotní vstát od poãítaãe, tabletu, telefo-

nu a zapojit se do krásné t˘mové hry na

zdravém vzduchu.

Michale moc dûkujeme a pfiejeme hod-

nû úspûchÛ. 

FK Vinofi 1928

Aktuality:

RÁDI BYCHOM VÁM PROST¤EDNICTVÍM KRÁTK¯CH âLÁNKÒ ZDE VE ZPRAVODAJI

P¤EDSTAVILI TRENÉRY, KTE¤Í TRÉNUJÍ A STARAJÍ SE O NA·E MLADÉ FOTBALISTY.



I nadále platí, Ïe Va‰e dûti mÛÏete pfii-

hlásit i bez náboru do jednotliv˘ch vûko-

v˘ch kategorií. Tréninky probíhají kaÏd˘

den v t˘dnu. Pfiehledné informace a kon-

takty na trenéry jednotliv˘ch t˘mÛ nalez-

nete na tradiãní stránce www.fkvinor.cz.

Vûfiíme, Ïe po letním soustfiedûní budou

na‰e t˘my pfiedvádût opût dobré v˘kony

a fanou‰ci se budou moci tû‰it i ze hry

A t˘mu, kter˘ netají své ambice na postup.

VÏdyÈ jeho omlazen˘ tréninkov˘ kádr má

nyní témûfi 25 hráãÛ! 

Tû‰íme se na Vás na fotbalovém hfii‰ti,

aÈ uÏ pfiijdete na zápas na‰eho A-t˘mu, na

trénink s dûtmi nebo se jenom podívat do

klubovny. Dûkujeme, Ïe nám fandíte!

#fandimfkvinor #fotbalvinor 

Tû‰íme se na novou sezónu jiÏ od srp-

na 2021. 

Foto ze slavnostního ukonãení sezony dne 26.6., ze zápasu mezi dûtmi, rodiãi a trenéry. 

Letní soustfiedûní se uskuteãní, jak jsme jiÏ avizovali, 

22.-27. 8. v Chot˘‰anech.

■ Ze Ïivota spolkÛ
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Pfiíbûh nalezeného praporu Ïupy Barákovy

Popis praporu:

Oboustrann˘ prapor o rozmûrech

cca 105 x 115 cm. Oba listy jsou pod-

loÏené v˘ztuÏn˘m plátnem, skrze kte-

ré jsou provedeny v˘‰ivky. Je pfiipev-

nûn na Ïerì pomocí kroucené tkanice

v barvû trikolory. Po obvodu je lemo-

van˘ rovnûÏ kroucenou tkanicí v bar-

vû trikolory. Avers – je zhotoven˘

z ãerveného materiálu, pravdûpodob-

nû hedvábného rypsu. Je zdoben˘

aplikacemi a mnohobarevnou v˘‰iv-

kou. Revers – je zhotoven˘ z bílého

materiálu, pravdûpodobnû hedvábné-

ho rypsu. Je zdoben˘ mnohobare-

vnou v˘‰ivkou, aplikacemi a nápisy: 

OSVùTOU A PRACÍ K SVOBODù.

Krátce po okupaci âeskoslovenska v ro-

ce 1939 ukryla prapor vinofiská sokolka

a Ïupní náãelnice, sestra Zorka Kadefiáb-

ková. V domû, kde bydlela, nechala vydla-

bat pÛdní trám, prapor zabalila do plátna

a tajnû uloÏila do trámu. V totalitní fa‰is-

tické dobû se neodevzdání sokolsk˘ch re-

likvií trestalo smrtí. Ihned po okupaci byl

vydán zákaz ãinnosti sokolÛm Ïidovského

vyznání, po krátké dobû, v roce 1941 byl

potom Sokol zakázán úplnû. 8. fiíjna 1941

do‰lo k zatãení 1500 ãlenÛ Sokola a jejich

deportaci do koncentraãních táborÛ, kde

jich bylo 800 popraveno. âlenové Sokola

byli zapojeni do odbojov˘ch skupin, úãast-

nili se a pomáhali pfii atentátu na Heydri-

cha, ãasto byly fa‰isty popravovány celé

jejich rodiny.

ProtoÏe byl Sokol perzekuován a zaká-

zán nejen fa‰isty, ale i komunisty, zÛstal

prapor schován i po válce. Sestra Zorka by-

la za svÛj sokolsk˘ postoj, boj za demokra-

cii a svobodu, zatãena, stejnû jako Milada

Horáková. Ve vûzení tûÏce onemocnûla

a po letech krutého a nespravedlivého vûz-

nûní byla propu‰tûna, nevyléãitelnû ne-

mocná, na svobodu. Krátce nato zemfiela.

Prapor byl náhodou nalezen v roce 1994

pfii rekonstrukci domu, kde bydlela a po

zji‰tûní, o co se jedná, byl prapor pfiedán

do rukou tehdej‰ího na‰eho starosty So-

kola, bratra Milo‰e Hrnãála. Tuto ‰Èastnou

a v˘znamnou událost oznámil bratr Hrn-

ãál na podzimním Ïupním pfiedsednictvu

1994 a slavnostnû prapor pfiedal do rukou

starosty Ïupy, bratra Bofiivoje Sopra. Pra-

por byl zachován v pfiekvapivû bezvadném

stavu. Byl a je ozdobou v‰ech slavnostních

akcí Ïupy, byl nesen ve v‰ech následujících

sletov˘ch prÛvodech a pfii slavnostních

pfiíleÏitostech na nejvy‰‰ích úrovních

s úãastí státních pfiedstavitelÛ. V roce 2017

byl odbornû restaurován a uloÏen na ãest-

né místo v Tyr‰ovû domû. VáÏíme si toho-

to praporu nejen jako symbolu sokolství,

hrdinství a obûtavosti vinofiské sokolky, ale

také jako svûdka stateãnosti na‰ich pfied-

kÛ a celého sokolského hnutí, které vy-

znává demokracii a svobodu. 

O krutosti komunistického reÏimu se

pfiesvûdãil na své kÛÏi i ná‰ první starosta

Sokola, br. Josef Hofman. Jeho pfiíbûh jsme

ale popsali ve Vinofiském zpravodaji jiÏ dfií-

ve. Díky náv‰tûvû ãlena Poslanecké snû-

movny, historika Pavla Îáãka, kter˘ spolu

se sv˘m kolegou, Markem Bendou, polo-

Ïili 27.6. vûnec a kytici k pamûtní desce Mi-

lady Horákové, se snad o krutém osudu

na‰í ãlenky, ses. Zorky Kadefiábkové, dozví-

me víc a budeme vás moci o nûm infor-

movat podrobnûji.

Snad i tento pfiíbûh zmûní souãasn˘ po-

stoj a vnímání Sokola u nûkter˘ch lidí, kte-

fií vidí ná‰ spolek s témûfi stoletou tradicí

jako zbyteãn ,̆ nedÛvûryhodn˘ nebo do-

konce vhodn˘ ke zru‰ení…

27.6. v Den památky obûtí komunistic-

kého reÏimu, ãlenové TJ Sokol Vinofi a ãle-

nové Poslanecké snûmovny Parlamentu

âeské republiky Marek Benda a Pavel Îá-

ãek poloÏením vûnce a kytice u pamûtní

desky Milady Horákové na fafie na Vinofi-

ském námûstí uctili památku v‰ech obûtí

komunistického reÏimu a pfiipomnûli v˘-

znam neustálého boje za demokracii i svo-

bodu.

Místostarosta TJ Sokol Vinofi, br.Fr.·varc

ÎUPNÍ PRAPOR SOKOLSKÉ ÎUPY BARÁKOVY – VZPOMÍNKA NA VINO¤SKOU SOKOLKU A NÁâELNICI ÎUPY BARÁKOVY, SESTRU

ZORKU KADE¤ÁBKOVOU.

Tûlocviãná jednota Sokol Vinofi

Program:

9.19 slavnostní zahájení starostou Sokola, br. M. Gawdunem
9.39 vystoupení dûtí z M· Vinofi
9.59 ukázka cviãení Sokol Vinofi

10.19 vystoupení âeské besedy v podání na‰ich baráãnic
10.59 Zdravice hostÛ a na‰ich spolkÛ
11.39 Obãerstvení
12.19 Pfiátelské posezení s obãerstvením

Tû‰íme se na va‰i úãast. br. Fr. ·varc, místostarosta TJ Sokol Vinofi

TJ Sokol Vinofi si vás dovoluje pozvat na v˘roãní schÛzi pfii 
pfiíleÏitosti 99 let od jeho zaloÏení, která se bude konat 
19. 9. v 9.19 hod. v na‰í sokolovnû, Klenovská 35.
Obãerstvení zaji‰tûno.



O vinofiském rybáfiském spolku existuje

první zmínka jiÏ roku 1947, kdy obec Vinofi

nebyla souãástí na‰eho hlavního mûsta.

Podrobnûj‰í historie spolku byla publiko-

vána v knize Vinofiské vzpomínky (sesta-

vila Klára Löwensteinová, 2018) vûnované

v˘roãí 930 let obce Vinofie. Rád bych oby-

vatele mûstské ãásti seznámil s krátk˘m

v˘tahem z historie na‰eho spolku a s in-

formacemi ze souãasného dûní.

Po zaloÏení spolku byla vût‰ina ãinnosti

vûnována rekonstrukcím a údrÏbû rybníkÛ

a moÏnosti je osadit rybami. V ‰edesát˘ch

letech pfii‰la první pohroma v podobû kon-

taminace povodí Vinofiského potoka podni-

kem PAL Kbely a LOK Kbely. KvÛli tomu mu-

sel b˘t vypu‰tûn rybník Velká ObÛrka.

V sedmdesát˘ch letech dostal spolek na

pronájem pozemku u Velké ObÛrky, na

nûmÏ byla vystavûna klubovna se skladem

obilí. V tûch letech, také zaãalo v âeskoslo-

vensku celosvazové hospodafiení a Územ-

ní svaz mûsta Prahy zaãal vykupovat ryby

od produkãních spolkÛ a zarybÀovat jimi

sportovní revíry. Na zaãátku osmdesát˘ch

let pfii‰la dal‰í pohroma, kdy praÏsk˘ ma-

gistrát nechal provést rozbory vody v nû-

kolika povodích a Vinofisk˘ potok byl vy-

hodnocen jako nejvíce zneãi‰tûn ,̆ hlavnû

kyanidy. V dÛsledku toho, do‰lo k vypu‰-

tûní rybníkÛ U PohankÛ, Velké a Malé

ObÛrky. Byl zpracován projekt na vyãi‰tû-

ní rybníkÛ a v reÏii obce proveden. Na pra-

cích se podíleli i ãlenové spolku, ktefií od-

pracovali celkem 1779 hodin. Práce se v‰ak

protáhly na dal‰í dekády. Dal‰í komplikací

pro spolek bylo v té dobû po‰kození bu-

dovy klubovny pfii v˘kopu kanalizace. Bu-

dova musela b˘t nakonec strÏena a na-

hrazena novou budovou, kterou si rybáfii

opût postavili. Od obce získali pouze ãást

potfiebn˘ch financí a dfievûn˘ barák v are-

álu cukrovaru k rozebrání. Chov ryb byl po-

volen aÏ v roce 1998 na rybníku U Pohan-

kÛ a v roce 2000 na rybnících Velká a Malá

ObÛrka. V roce 2004 skonãila platnost ná-

jemní smlouvy s b˘val˘m ONV Praha 9

o bezplatném uÏívání rybníkÛ. Spolek si

musel pronajmout rybníky od tehdej‰ího

Fondu národního majetku, kter˘ tento ma-

jetek pfiechodnû spravuje. V prvním roce ná-

jmu jsme byli dokonce nuceni zaplatit i ná-

jmy zpûtnû aÏ do roku 1992, pfiestoÏe se na

rybnících vÛbec nedalo hospodafiit! Nyní si

tedy pronajímáme rybníky U PohankÛ, Vel-

ká a Malá ObÛrka od dne‰ního Státního po-

zemkového úfiadu a Biologick˘ rybník má-

me pronajat˘ od Územního svazu mûsta

Prahy. Dále pak platíme za pozemek u klu-

bovny (zahrada), kde kdysi b˘valo smeti‰tû

a odkladi‰tû biologického odpadu. Zahra-

da byla vyãi‰tûna a oplocena, aby nedo-

cházelo k dal‰ímu zneãi‰Èování této krásné

lokality. V této podobû slouÏí jako zázemí

ãlenÛm spolku nebo pro jiné akce. 

âlenové spolku, ktefií se úãastní kaÏdo-

roãních brigád, odpracují velké mnoÏství

hodin pfii ãi‰tûní okolí rybníkÛ (vãetnû

drobn˘ch oprav), sekání trávy, údrÏby ne-

movitostí spolku atd. âlenové v˘boru pak

v‰echny tyto ãinnosti organizují, zaji‰Èují

a zároveÀ se jich ãasto i úãastní. KdyÏ ne-

ní zrovna nûjaká pandemie, tak organizu-

jeme rybáfiské závody (za finanãní podpo-

ry obce), pálení ãarodûjnic a jiná posezení.

Minulost a souãasnost rybáfiského spolku ve Vinofii

■ Ze Ïivota spolkÛ
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Rádi se úãastníme dûtské akce Vinofisk˘

vandráãek, kde chceme pfiispût ke spoleã-

né vûci dal‰ích spolkÛ a organizací, které

ve Vinofii pÛsobí.

StûÏejní ãinností spolku je chov ryb, bez

kterého by organizace nemohla existovat.

Prodané ryby nám vydûlají na provoz spol-

ku, kter˘ zahrnuje nutné opravy, nájem za

rybníky a zahradu, nákup násadov˘ch ryb

na dal‰í rok a krmivo pro nû a spoleãen-

ské akce pro ãleny. Bûhem roku je pak nut-

né zajistit pravidelné krmení, které vyústí

na podzim slavnostní událostí – v˘lovem.

Pfii v˘lovu nás tû‰í hlavnû zájem lidí, ktefií

na‰i ãinnost mohou pozorovat z hráze pfii

v˘lovu rybníku Velká ObÛrka. Tû‰í nás i zá-

jem dûtí, které se plácají v bahnû a snaÏí se

odchytit nûjakou tu rybiãku. Jsme rádi, Ïe

mÛÏeme nabídnout, jak se fiíká „na hrázi“,

k prodeji ãerstvû vyloveného kapra, amu-

ra nebo ‰tiku, a Ïe je o to zájem. V po-

sledních letech se ale ukazuje, Ïe hospo-

dafiení tak, jak jsme byli na nûj zvyklí, je ãím

dál obtíÏnûj‰í. Pfiispívá k tomu nûkolik fak-

torÛ. Rybníky byly naposledy odbahnûny

na konci devadesát˘ch let, kdy byly ãi‰tû-

ny od tûÏk˘ch kovÛ a nyní by potfiebovaly

kompletnû vybagrovat znovu. Na jafie po-

stihuje chovné rybníky (nejen ty na‰e) ná-

por jarní virémie, zpÛsobené rhabdovirem.

Dal‰ím faktorem je vy‰‰í obsádka ryb, kte-

rá je nutná na získání dostateãn˘ch fi-

nanãních prostfiedkÛ pro spolek. Tento fak-

tor ovlivÀuje v˘kupní cena ryb (pevná

ãástka stanovená Územním svazem mûs-

ta Prahy), cena násadové ryby a stoupají-

cí cena obilí. V neposlední fiadû nás trápil

nízk˘ prÛtok vody Vinofisk˘m potokem

kvÛli ãerpání vody na zavlaÏování a na-

pou‰tûní rybníãkÛ dosud nedokonãeného

a nezkolaudovaného golfového hfii‰tû.

V letních mûsících, kdy bylo velké sucho,

potokem prakticky nic neteklo. 

Po katastrofû v roce 2019, kdy se na

rybníku Velká ObÛrka projevil Koi herpes

virus a celou obsádku jsme museli zlikvi-

dovat, jsme rybníky nechali vymrznout

a poté vyvápnili. Doufali jsme, Ïe do‰lo

k urãitému ozdravení rybníkÛ, ale bohuÏel

nám dal‰í v˘voj nedal za pravdu. Musíme

pfiiznat, Ïe rok 2021 byl zdaleka nejhor‰í,

co se t˘ãe úhynu ryb. Navíc jsme byli pfie-

kvapeni, Ïe úhyn zaãal jiÏ na konci bfiez-

na, kdy byla teplota vody 6-8 °C. Pfii níz-

k˘ch teplotách vody se pfiedtím Ïádná

onemocnûní neprojevila, ta vût‰inou pfii-

chází s mírn˘m oteplením. Po vût‰ím otep-

lení vody pak onemocnûní zpravidla vymi-

zí, ryby zaãnou Ïrát a sílit. Letos se zaãalo

oteplovat mnohem pozdûji a ryby proto

zaãaly Ïrát také pozdûji neÏ je obvyklé. Ko-

runu tomu v‰e nasadil hromadn˘ úhyn asi

v polovinû dubna, kdy byl postiÏen také Bio-

logick˘ rybník, na kterém nikdy problémy

nebyly. Pfiíãinu vidíme v naprosto nedo-

stateãné kapacitû âOV Kbely v souvislosti

s roz‰ífiením v˘stavby ve Kbelích. Sice nám

bylo i v rámci vy‰etfiování pfiíãin tvrzeno,

Ïe je v‰echno v pofiádku, ale to by asi ne-

do‰lo k takovému úhynu. V pfiípadu se an-

gaÏovalo nûkolik státních institucí, ale

i pfiesto se dodnes nepodafiilo vysvûtlit, co

úhyn zpÛsobilo. Nyní je pfiipraven projekt

roz‰ífiení a modernizace âOV Kbely, jenÏe

neÏ se to uskuteãní, tak ubûhnou léta

a s takovou vidinou tam budeme muset

hospodafiit. Korunu tomu nasadilo, asi

o dva t˘dny pozdûji, lokální zneãi‰tûní Vi-

nofiského potoka v oblasti Podskalí, kdy

potokem tekla mléãná voda. Myslíme, Ïe

v této oblasti by se mûly udûlat revize

v‰ech star˘ch trativodÛ a následnû je za-

slepit, neboÈ je zakázáno cokoliv vypou‰tût

do vodních tokÛ.

Z v˘‰e uveden˘ch dÛvodÛ jsme navá-

zali kontakt s pfiedstaviteli obce, abychom

tuto situaci fie‰ili k oboustranné spokoje-

nosti a k vût‰í spokojenosti obyvatel Vino-

fie. V souãasné dobû spolupracujeme

s prof. Kalousem z âeské zemûdûlské uni-

verzity, kter˘ byl poÏádán vedením obce,

aby vypracoval podklady o stavu rybniãní

soustavy a navrhl reálná fie‰ení. Ta budou

slouÏit k jednání mezi vedením obce a ry-

báfisk˘m spolkem. My jsme zatím na le-

to‰ní ãlenské schÛzi odhlasovali, Ïe se sní-

Ïí obsádka ryb na Velké a Malé ObÛrce

a v˘padek finanãních prostfiedkÛ budeme

fie‰it buì Ïádostí o dotaci, nebo vyuÏitím

Malé ObÛrky ke komerãnímu rybolovu.

Jsme si vûdomi, Ïe na‰e ãinnost zpÛ-

sobuje nûkter˘m obyvatelÛm urãité nepo-

hodlí, co se t˘ãe napfiíklad nesnesitelného

zápachu mrtv˘ch ryb, a rádi bychom vy-

jádfiili, Ïe to není úmyslné, a Ïe nás to sa-

mozfiejmû mrzí. Doufáme, Ïe se nám spo-

leãn˘m úsilím podafií zmûnit hospodafiení

tak, aby mohl spolek dále fungovat a zá-

roveÀ neobtûÏoval své okolí.

Na závûr bychom chtûli vyjádfiit podû-

kování vedení obce, jmenovitû panu mís-

tostarostovi Milanu Anto‰ovi a starostovi

Ing. Michalu Biskupovi a také Franti‰ku

·varcovi, kter˘ se mnoho let zajímá o ãin-

nost spolkÛ, za pomoc a zájem na fie‰ení

souãasného stavu.

Za rybáfisk˘ spolek

Tomá‰ Podzimek, pfiedseda

5.6. se uskuteãnila v˘roãní schÛze rybáfiského spolku, za mûstskou ãást se zúãastnil pfiedseda V˘boru pro spolky a církev, F. ·varc
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25. 6. se uskuteãnila v˘roãní schÛze mysliveckého sdruÏení Satalice-Vinofi, za mûstskou ãást se zúãastnil 1. místostarosta M. Anto‰

a pfiedseda V˘boru pro spolky a církev F. ·varc

Právû teì si mÛÏeme naplno vychutnat

plody jarních v˘sevÛ, v‰echna ta piplaãka

se sazeniãkami se nám vrátí v podobû kfiu-

pav˘ch okurek, rajãat, d˘ní, cuket,… Také je

v plném proudu sezóna peckovin, jahod,

rybízu,… Sbíráme bylinky, které mají díky

slunci vysok˘ obsah aromatick˘ch látek. 

Zahrada si na prázdniny nehraje, takÏe

nás ãeká je‰tû spousta práce!

Myslivecké sdruÏení

Zahrádkáfii – co si zaseje‰, to si i sklidí‰
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■ Ubytování pro jednotlivce i skupiny

■ Snídanû v cenû ubytování

■ Kongresové a konferenãní prostory

■ Pro ubytované vyhrazené parkovi‰tû

■ Více informací na:

HOTEL*** 
CENTRUM MARIAPOLI

www.centrummariapoli.cz

Spoleãenská kronika

KVùTEN

·ILHÁNKOVÁ Vladimíra 75 let

GERBEROVÁ Jitka 80 let

LEIMBERGER Milán 80 let

KADLECOVÁ Marie 91 let

PANTÒâKOVÁ Vûra 94 let

POTÒâEK Václav 94 let

PTÁâNÍK Josef 97 let

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

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

LÉTO

Petronila ·evãíková

Létem louka voní,

cvrãek ladí housliãky,

pro svou lásku, a nejen pro ni

skládám nové básniãky.

Létem voní louka,

vÛnû rozlévá se do kraje,

ãmelák písniãku si brouká,

cvrãek mu k ní melodii zahraje.

Louka voní létem,

slunko pálí do tváfií,

proã jsem princezna

v zámku zakletém

teì hledám ve snáfii.

Létem louka voní,

obzor zrÛÏovûl,

ãasnû ráno za svítání

tou loukou 

smích letních lásek znûl.

Krásné léto pfieje redakce,
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je drÏitelem certifikátu systému managementu
kvality dle âSN EN ISO 9001:2016

AUTO – Tech Vinofi, s.r.o. – TRADICE A KVALITA

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

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

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

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

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

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

SVÁ¤Eâ CO2

MONTÁÎNÍ PRACOVNÍK

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

STROJÍRENSK¯ PRACOVNÍK HUTNÍHO SKLADU

Informace na tel.: 602 412 084

E-mail: sykora@autotech.cz

Jan Divi‰ Zahradnictví s.r.o.
Pavlova 454 | Radonice | PSâ 250 73 | tel.: 286 856 988

www.jandiviszahradnictvi.cz | info@jandiviszahradnictvi.cz    Najdete nás také na facebooku!

Jan Divi‰ Zahradnictví s.r.o.
Hledá do svého kolektivu 
nového kolegu / kolegyni!

Ideální uchazeã by mûl mít:
❀ Pozitivnû ladûnou a energickou povahu

❀ Vstfiícnost a ochotu k na‰im zákazníkÛm

❀ Samostatnost a zodpovûdnost

❀ Vztah k zahradû a zahradniãení/floristice

❀ Pfiedchozí zku‰enosti v oboru

❀ Zdrav˘ selsk˘ rozum a cit pro kvûtiny

❀ Smysl pro hezké vazby a schopnost 
odhadnout zákazníka

❀ zku‰enost s PC v˘hodou

Pokud jste to právû vy,

tak nás neváhejte kontaktovat!

Za‰lete nám svÛj Ïivotopis 

na info@jandiviszahradnictvi.cz

Tû‰íme se na VÁS!
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Ceny za grafické zpracování inzerátu:

1/1 A4: 500 Kã   2/3 A4: 400 Kã   1/2 A4: 300 Kã   1/3 A4: 200 Kã   1/4 A4: 100 Kã

Pokud se jedná o subjekt s trval˘m pobytem, pfiípadnû sídlem spoleãnosti nebo provozovnou 

v Mâ Praha–Vinofi, platí sleva 20 % ze základu danû DPH.

Uzávûrky: 10. 1. • 10. 4. • 10. 7. • 10. 10      TTeelleeffoonn  rreeddaakkccee:: 603 942 583

Formát Orientace Cena bez DPH
Rozmûr inzerátu

‰ífika v˘‰ka

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

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

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

1/3 A4 na ‰ífiku 650 Kã 182 mm 86 mm

1/4 A4 na v˘‰ku 500 Kã 88 mm 126 mm
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