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VáÏení a milí ãtenáﬁi,
zúãastnili jste se 22. záﬁí historicky první vinoﬁské Noci
literatury? Byl to rozhodnû záÏitek, na jak˘ se nezapomíná!
Po veãerních ulicích chodily skupinky obãanÛ, které se uÏ
z dálky zdravily a povykovaly na sebe informace typu: „UÏ
jste sly‰eli Polákovou? Byla super, teì jdeme na Pﬁíkazkého.“
nebo „My teì byli na Stehlíkovi a chystáme se na Krobotovou.“ Pﬁítomnost znám˘ch osobností na rÛzn˘ch místech
Vinoﬁe (KVC Vincent, fara, s˘pka a HoffmanÛv dvÛr), kde
vÏdy po ãtyﬁiceti pûti minutách pﬁedãítaly úryvky z vybran˘ch knih a pak o nich diskutovaly s náv‰tûvníky, spolehlivû dokázala „vyhnat“ lidi od televizorÛ do spoleãnosti a trávit ãas zpÛsobem, jak se nám to po‰tûstí jen v˘jimeãnû...
Dal‰í novinkou ve vinoﬁském spoleãenském Ïivotû bylo
ﬁíjnové setkání na‰ich seniorÛ, které se poprvé konalo
v upraven˘ch prostorách KVC Vincent v Opoãínské ulici.
„S obavami jsem se sem blíÏil, protoÏe jsem mnohde zaslechl
slova o tom, Ïe do Vincenta Ïádn˘ dÛchodce chodit nebude, Ïe je to daleko a do kopeãka, Ïe jsme jim vzali tradiãní
místo setkávání ve spoleãenské místnosti ve Chaltické ulici a podobnû,“ pí‰e ve svém ãlánku radní Jan âervenka. Nejen ke své radosti ale na místû zjistil, Ïe zájem náv‰tûvníkÛ
pﬁekonal pÛvodní odhady témûﬁ dvojnásobnû a Ïe se na‰im seniorÛm v novém a pﬁíjemném místû jejich setkávání
opravdu líbilo.
Ve Vinoﬁi se toho zkrátka dûje a – nezasáhne-li vy‰‰í moc,
která poslední dva roky zasahuje nûjak podezﬁele ãasto a ráda – bude se dít opravdu hodnû, ostatnû staãí si nov˘m ãíslem na‰eho ãasopisu zalistovat a pﬁesvûdãíte se sami. Kromû reportáÏí a upoutávek na chystané akce si ale mÛÏete
pﬁeãíst i dva zajímavé rozhovory. Oba se t˘kají na‰í základní ‰koly a ‰kolky. Petra Lindovská a Johana Bene‰ová v nich
vyzpovídaly dlouholetého ﬁeditele Z· Alfreda Tellera a jeho
zástupkyni pro M· Janu Kováﬁovou a je to opravdu podnûtné ãtení o tom, jak si na‰e ‰kola poradila s kovidovou
situací nebo o jejích nejbliÏ‰ích plánech do budoucna.
Zmínkou o zajímav˘ch osobnostech jsme toto úvodní
slovo zaãali a také ho zakonãíme. Na stranû 38 naleznete
ãlánek pﬁedchozího starosty Franti‰ka ·varce o jeho náv‰tûvách u Ïijících ãestn˘ch obãanÛ Vinoﬁe, fotbalové legendy Jiﬁího âadka a b˘valého vinoﬁského faráﬁe P. Pavla
Janãíka. O jejich souãasn˘ch osudech se v ãlánkÛ dozvíte
v‰e dÛleÏité. Staãí tedy, kdyÏ na tomto místû zmíníme, Ïe
oba pánové dodnes spolehlivû dokazují, Ïe své ãestné tituly obdrÏeli pln˘m právem. ZaslouÏí si, abychom se k nim hrdû hlásili a rozhodnû na nû nezapomínali.
Pﬁejeme vám pﬁíjemn˘ podzimní ãas, krásn˘ advent a poÏehnané Vánoce. A v novém roce 2022 se s vámi tû‰íme nad
stránkami nového ãísla Vinoﬁského zpravodaje – uÏ stého
padesátého tﬁetího – opût na vidûnou!
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Slovo starosty ■

Senátorské okénko ■

VáÏení spoluobãané,

VáÏení spoluobãané, máme za sebou
volby do Poslanecké snûmovny Parlamentu âR. Pﬁedvolební kampaÀ v médiích byla vyhrocená, oãekávání velká a v˘sledek
pro leckoho pﬁekvapiv˘.
Obãané Vinoﬁe si mohli na v‰ech pﬁedloÏen˘ch lístcích vybírat z 618 kandidátÛ,
konkrétnû ze 421 muÏÛ a 197 Ïen. PrÛ-

mûrn˘ vûk kandidátÛ byl 50 let, nejmlad‰ím u nás zvolen˘ poslanec byl Mgr. Jakub
Michálek - 32 let a nejstar‰í doc. MUDr.
Bohuslav Svoboda CSc. – 77 let.
Pokud se podíváme na v˘sledky jednotliv˘ch stran, tak jasn˘m vítûzem v na‰í Mâ
se stala trojkoalice SPOLU – ODS, KDU-âSL,
TOP 09 se ziskem 39 %, následovaná dvojkoalicí PIRÁTI a STAROSTOVÉ se ziskem
22 %. Obû tato uskupení získala ve Vinoﬁi
v˘raznû více procent neÏ ve zbytku republiky. Dal‰í 2 strany, které se dostaly do snûmovny získaly ve Vinoﬁi naopak v˘raznû
ménû neÏ jinde. Konkrétnû ANO 2011 jen
18 % a Svoboda a pﬁ. demokracie (SPD)
6 %. Zbylé strany z celkového poãtu 22,
jiÏ ve Vinoﬁi obdrÏely jen desítky a ãasto
spí‰ jen jednotky hlasÛ.
V Mâ Praha-Vinoﬁ byla opravdu vysoká voliãská úãast pﬁes 75 %, coÏ je 10 %
nad celorepublikov˘m prÛmûrem. Dokonce v jednom z na‰ich okrskÛ dosáhla volební úãast rekordních 80 %. Svûdãí to

o velkém zapojení obãanÛ do správy vûcí
veﬁejn˘ch a chtûl bych za to Vám v‰em
upﬁímnû podûkovat.
Stejné podûkování patﬁí i pracovníkÛm
ÚMâ, kteﬁí volby pﬁipravovali mnoho t˘dnÛ a samozﬁejmû v‰em ãlenÛm volebních
komisí, kteﬁí zajistili hladk˘ prÛbûh voleb
a bezproblémové seãtení v‰ech va‰ich hlasÛ.
Osobnû mám i velkou radost z úspûchu
kolegynû Milady Voborské, starostky Satalic. Naprosto obdivuhodn˘m zpÛsobem
pﬁeskoãila z 16. místa na 4. a stala se poslankyní za STAN. Po senátorovi Davidu
Smoljakovi mají na‰e konãiny dal‰í zastoupení v nejvy‰‰ích patrech ãeské politiky.
Poznámka pod ãarou: Tyto volby byly
moÏná poslední v jídelnû základní ‰koly. Ty
dal‰í, komunální, se pﬁí‰tí rok jiÏ mohou
odehrát v novém spoleãenském sále pod
Normou a Ïáci tak nebudou mít ve volební pátek k obûdu jen bagetu.
Michal Biskup

Senátorské okénko

Já vím, není nic star‰ího neÏ poslední
v˘sledky voleb… Ale pﬁece jen mi to nedá,
abych se k nim je‰tû krátce nevrátil. Pokud bych mûl své pocity shrnout do jednoho slova, znûlo by nejspí‰: zázrak! Pﬁes
neuvûﬁitelnû ‰pinavou dezinformaãní
kampaÀ si pﬁesvûdãivé vítûzství nakonec
odnesly obû demokratické koalice. ZaslouÏila se o to pﬁedev‰ím Praha a spolu s ní
i na‰e Vinoﬁ, kde pﬁi‰lo k volbám pﬁes 75%

voliãÛ. Rád bych vám za to srdeãnû podûkoval, tak silnou volební úãast nám mnohé velké mûstské ãásti mohou jen závidût.
JenÏe volbami nic nekonãí, ale naopak zaãíná. Co nás tedy teì ãeká?
Samozﬁejmû, sestavování orgánÛ poslanecké snûmovny, vlády a její koaliãní
smlouvy i programového prohlá‰ení… To
jsou ov‰em ãistû politické kroky, které nová vláda bezesporu zvládne. Zásadní problémy leÏí jinde. Musíme si poradit s rychle rostoucí inflací a astronomickou
rychlostí vzrÛstajícím zadluÏováním na‰eho státu, které nám tu zanechala pﬁedchozí vláda. Musíme se zaãít mnohem lépe starat o na‰i krajinu, pﬁipravovat se na
klimatickou zmûnu a zásadnû posílit lokální vyuÏívání obnoviteln˘ch zdrojÛ. Poﬁád máme neuvûﬁitelnû vysoké mnoÏství lidí v exekucích a systém, kter˘ jim nabízí
jen málo cest z dluhov˘ch propastí ven.
Máme zcela neudrÏiteln˘ dÛchodov˘
systém, kterému bez zásadních zmûn uÏ
brzy zaãnou docházet peníze. Máme tu
média veﬁejné sluÏby, která jsou poﬁád pﬁí-

li‰ závislá na momentální vÛli ãi nevÛli politikÛ a jejich prapodivn˘ch poskokÛ v mediálních radách. Máme tu pro mladé lidi
cenovû prakticky nedostupné bydlení a zároveÀ tu máme naprosto nefunkãní stavební zákon, kter˘ hrozí v blízké budoucnosti úplnû ochromit práci stavebních
úﬁadÛ.
Tím posledním ostatnû mÛÏeme zaãít
hned. PﬁedloÏím proto v Senátu novelu zákona o médiích veﬁejné sluÏby, která posílí ekonomickou a institucionální nezávislost âeské televize a âeského rozhlasu.
A vedle toho navrhneme odloÏení úãinnosti ãerstvû pﬁijatého stavebního zákona, aby se stihla pﬁipravit jeho komplexní
novela, které zásadnû urychlí stavební ﬁízení a pﬁitom nevylouãí obãany a samosprávy z rozhodování o tom, co se v jejich
obci bude stavût.
Zásadních problémÛ, které je tﬁeba ﬁe‰it, je samozﬁejmû mnohem víc, ale nûãím
se zaãít musí.
Pûkné podzimní dny vám pﬁeje
David Smoljak, senátor za Prahu 9
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■ Informace zastupitelÛ

Vítali jsme nové obãánky

V prÛbûhu záﬁí jsme po del‰í pﬁestávce,
která byla zpÛsobená omezeními kvÛli
pandemii, vítali nové obãánky. Celkem
jsme pﬁivítali 46 nov˘ch dûtí, které se do
Vinoﬁe narodily v roce 2019 a 2020. Bylo
to poprvé, kdy si nûkteﬁí malí obãánci, díky ãasové odmlce, pﬁi‰li pro pamûtní list uÏ
po sv˘ch. Nûkteré dûti si s námi zkou‰ely
i povídat, na‰tûstí se nechtûly samy podepisovat.
Pﬁedem jsme také nabídli rodiãÛm moÏnost zapsat své dítû do pamûtní knihy
a pﬁevzít si dárky i pamûtní list bez úãasti
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na slavnostním ceremoniálu. Pro tyto rodiny jsme vytvoﬁili fotokoutek u nás v knihovnû, kde byla pﬁipravená pamûtní kniha
i v‰e ostatní. Tuto moÏnost vyuÏilo 6 rodin.
Velmi emotivní a dojemné byly ale obû varianty.
Úãastníci slavnostního ceremoniálu
byli rozdûleni do tﬁí skupin a v‰e se odehrávalo ve spoleãenském sále Centra Mariapoli. KaÏdé skupinû pﬁi‰la na uvítanou
zazpívat Agátka Badaniãová – jedenáctiletá studentka prvního roãníku sólového zpûvu Vinoﬁské ZU· Folkrorika, kterou

doprovázel na klavír její tatínek Aurel Badaniã. Noví obãánci byli pﬁedstaveni panu starostovi, ten je následnû pﬁivítal, popﬁál rodiãÛm mnoho sil tak potﬁebn˘ch
pﬁi v˘chovû dûtí a poukázal i na zodpovûdnost, kterou s sebou rodiãovství bezesporu nese. Pﬁedev‰ím ale popﬁál rodiãÛm
mnoho spoleãné radosti a zdraví celé rodinû. Následnû rodiãe sv˘m podpisem
stvrdili zapsání sv˘ch dûtí do pamûtní
knihy a pﬁijali osobní gratulaci od pana
starosty.
Markéta Kilingerová

Informace zastupitelÛ ■

Na‰i senioﬁi si cestu do Vincenta na‰li
zapomnûlo, a Ïe zase mají moÏnost spoleãnû se scházet na pûkném místû.
Závûrem si dovolím podûkovat ﬁeditelce Vincenta Markétû Kilingerové za úÏasnou pomoc pﬁi organizaci setkání, ãlenkám
na‰eho v˘boru Lence Janou‰kové, za
osobní úãast, a pﬁedev‰ím zaji‰tûní obãerstvení, Ivance Zikmundové, za úãast a starost o na‰e spoluobãany a Jiﬁinû Dlabaãové, která bohuÏel trávila dobu setkání
v preventivní cestovní karanténû, za spoustu inspirace. Budu se moc tû‰it na dal‰í
shledání.
Jan âervenka
radní Mâ, pﬁedseda V˘boru
pro sociální vûci a zdravotnictví

S nemal˘mi obavami jsem se v pátek
dne 1. ﬁíjna 2021 blíÏil k na‰emu komunitnímu centru ve Vincentu, kde jsme spoleãnû s ãlenkami V˘boru pro sociální vûci
a zdravotnictví a ve velmi tûsné spolupráci se samotn˘m Vincentem uspoﬁádali
v rámci pﬁipomenutí Mezinárodního dne
seniorÛ první setkání na‰ich seniorÛ v dobû „pocovidové“. Setkání jsme plánovali
pﬁedev‰ím jako moÏnost navázat pro na‰e seniory na pravidelná pondûlní setkávání v budovû Rychty ãi Plynu, jak se stﬁedisko u autobusové zastávky u hﬁbitova
mezi lidmi naz˘vá. S obavami jsem se blíÏil i proto, Ïe jsem mnohde zaslechl slova
o tom, Ïe do Vincenta Ïádn˘ dÛchodce
chodit nebude, Ïe je to daleko, do kopeãka, Ïe jsme jim vzali tradiãní místo a podobnû.
O co vût‰í byly obavy, o to milej‰í bylo
pﬁekvapení na místû, kdy se jiÏ hodnû minut pﬁed zaãátkem akce trousily hlouãky
na‰ich seniorÛ. Na místû jsme je za pomoci
krásného teplého poãasí pﬁivítali prohlídkou spodního cviãebního sálu, kter˘ se
právû v dobû vydání tohoto ãísla Zpravodaje mûní ve spoleãenskou místnost urãenou pro setkávání seniorÛ, vybavenou kuchyÀsk˘m koutem a pﬁím˘m vstupem na
zahradu, jenÏ bude v letním období také
k dispozici. V‰em jsme se omluvili za nutnost vystoupat k prvnímu setkání je‰tû do
prvního patra, kde byl pﬁipraven sál. Ten se
brzy zaplnil, nahlá‰ená úãast byla pﬁekroãena témûﬁ dvojnásobnû a bylo nutno stále pﬁidávat dal‰í a dal‰í Ïidle.

Pﬁipraven˘ program, nabídku kursÛ mediální a finanãní gramotnosti a seniorské
sebeobrany, které pﬁedstavili jejich lektoﬁi,
informace o vinoﬁsk˘ch aktualitách, jenÏ
seniorÛm podali postupnû místostarosta
Milan Anto‰ a pozdûji i starosta Michal
Biskup, vysvûtlení mé maliãkosti, jaké dÛvody vedly Radu Mûstské ãásti ke zmûnû
místa konání pro setkávání na‰ich seniorÛ (úspora nákladÛ na topení, pﬁíjem z pronájmu, ‰ir‰í ãasové moÏnosti vyuÏití místa) a koneãnû i drobné obãerstvení,
sledovali v‰ichni se zájmem a v optimistické náladû. Mû osobnû velmi potû‰ilo
spontánní podûkování paní Ireny ¤eﬁichové, která jménem seniorÛ pﬁedev‰ím vyjádﬁila radost, Ïe se na nû v na‰í Mâ ne-
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Vinoﬁ – pû‰í komunikace – projekty a plány
V bﬁeznovém ãísle Vinoﬁského zpravodaje jsme Vás vyzvali k úãasti v dotazníku
na téma pû‰í dopravy v Mâ Vinoﬁ. Ve stanoveném termínu jsme obdrÏeli celkem
171 vyplnûn˘ch dotazníkÛ (z toho 19 v papírové podobû a 152 elektronicky). Nyní
Vám pﬁiná‰íme shrnutí hlavních poznatkÛ,
které jsme se díky odpovûdím respondentÛ dozvûdûli. V‰em úãastníkÛm ‰etﬁení dûkujeme!
Vût‰ina respondentÛ se cítí na sv˘ch
pû‰ích cestách Vinoﬁí bezpeãnû. Témûﬁ 40 %
respondentÛ pﬁesto uvedlo, Ïe se bezpeã nû necítí, a to nejãastûji na ulici Rosická,
kde jim chybí chodníky a pﬁechody a ãásteãnû téÏ veﬁejné osvûtlení. Úzké komunikace, absence pﬁechodÛ ãi umístûní pﬁechodÛ
(napﬁ. v kﬁíÏení ulic Mladoboleslavská/Îivanická/Bohdaneãská),, absence chodníkÛ
(napﬁ. k zastávce Rousínovská), pﬁípadnû
‰patn˘ stav (napﬁ. u zastávky Vinoﬁsk˘
hﬁbitov) ãi nedostateãná ‰íﬁka chodníkÛ
(napﬁ. v ulici Bohdaneãská) jsou obecnû
vnímány jako problém. Respondenti také
potvrdili, Ïe ve Vinoﬁi chybí parkovací mís ta. Zaparkovaná vozidla brání bezpeãnému
pohybu chodcÛ i ostatních vozidel. Nelze
také opomenout ãetnou zmínku o nebez-
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Preference zámûru ■
17 – nový mostek přes Vinořský potok
10 – přechod v ulici Telčická
18 – obnovení staré cesty a aleje přes pole od ulice Živanická
9 – přechod přes ulici Bohdanečskou v blízkosti ulice Bukovinské
13 – chodník a přechod k zastávce MHD Rousínovská
15 – možnost projít okolo rybníka
16 – úprava cestičky lesem podél potoka
19 – cyklostezka, pěší stezka do Kbel
11 – chodník v ulici Rosické vybudování chodníku do Přezletic
0
peãn˘ch místech a úsecích zejména pro
pohyb osob s koãárky, coÏ úzce souvisí se
v‰emi dﬁíve zmiÀovan˘mi nedostatky. Jako problematick˘ je také vnímán siln˘ provoz na komunikaci Mladoboleslavská.
Respondenti také potvrdili platnost stávajících zámûrÛ vybudování chodníku
v ulicích Rosická (zámûr ã. 11) a Bohda neãská (ã. 7 a 13), vybudování nového
chodníku a pﬁechodu k zastávce MHD
Rousínovská v ulici Bohdaneãské, napoje-

20% 40% 60% 80% 100%

ní chodníku na novû plánovan˘ chodník do
Ctûnic a stavební úpravu chodníku podél
fotbalového hﬁi‰tû, které je plánováno
ve v˘hledu. Místo, kde schází chodník,
v rámci dotazníku identifikovalo 91 % respondentÛ. Obecnû lze ﬁíci, Ïe chodníky postrádají respondenti jak ve vnitﬁní ãásti Vinoﬁe, tak v ãástech okrajov˘ch. Je Ïádoucí
zajistit bezpeãn˘ pﬁístup k fotbalovému
hﬁi‰ti, Ctûnickému i Vinoﬁskému zámku,
smûrem na Pﬁezletice.

Informace zastupitelÛ ■
Legenda k obrázku:
Zelenû vyznaãené body - ve fázi projektové dokumentace pﬁípravy nebo realizace
âervenû vyznaãené body - budoucí plány a vize
Pﬁechody pro chodce
1 – pﬁes ulici Mladoboleslavskou mezi ulicemi Ra‰ovská a Ke Ml˘nku (realizováno 2021)
2 – pﬁes ulici Bohdaneãskou u ulice Brozánské (realizováno 2021)
3 – pﬁes ulici Bohdaneãskou u ulice Chvojenecké (realizováno 2021)
8 – pﬁes ulici Bohdaneãskou u ulice DraÏkovské (plánováno s ohledem na budoucí v˘stavbu projektu obytn˘ch domÛ Via sancta)
9 – pﬁes ulici Bohdaneãskou v blízkosti ulice Bukovinské (pﬁesné umístûní pﬁechodu není urãeno; souvisí s celkov˘m dopravním ﬁe‰ením pﬁed budovou Mûstského úﬁadu, pﬁipravuje se malé posunutí zastávky MHD a vyznaãení parkovacích míst)
10 – v ulici Telãické (v souvislosti s plánovanou modernizací parkovi‰tû Normy, vãetnû zmûny v˘jezdu z parkovi‰tû, úpravy okolních chodníkÛ a pû‰ích cestiãek)
Chodníky
5 – podél Mladoboleslavské od zastávky Vinoﬁsk˘ zámek aÏ po v˘jezd z Vinoﬁe smûrem na Kbely (realizováno 2021)
6 – podél Mladoboleslavské od ulice Selmické aÏ po okraj Vinoﬁe smûrem na Podolanku (pﬁed dokonãením)
7 – podél Bohdaneãské ulice do Ctûnic (schválená projektová dokumentace, v realizaci)
11 – v ulici Rosické vybudování chodníku do Pﬁezletic, provûﬁují se rÛzné varianty – zjednosmûrnûní ulice, odkup pozemkÛ, místem se
nyní zab˘vá bezpeãnostní inspekce
12 – prodlouÏení chodníku v ulici Mikulovické aÏ po ulici Opoãínskou
13 – nov˘ chodník a pﬁechod k zastávce MHD Rousínovská v ulici Bohdaneãské, napojení chodníku na novû plánovan˘ chodník do Ctûnic a stavební úprava chodníku podél fotbalového hﬁi‰tû
14 – nov˘ chodník na parkovi‰ti pﬁed farou mezi ulicemi Velínskou a Urbanickou
Ostatní akce
4 – semafor na kﬁiÏovatce ulic Mladoboleslavská – Îivanická – Bohdaneãská
15 – moÏnost projít okolo rybníka – jednat s rybáﬁi o moÏnosti cesty pﬁes jejich pozemek, nebo zprÛchodnûní cestiãky lesem mezi stávajícím ocelov˘m schodi‰tûm na hrázi a ulicí V ObÛrkách
16 – úprava cestiãky lesem podél potoka mezi rybníkem Velká ObÛrka a Cukrovarsk˘m rybníkem, pﬁípadnû aÏ k Jen‰tejnu
17 – nov˘ mostek pﬁes Vinoﬁsk˘ potok; navazuje na bod 16 pro zprÛchodnûní trasy z Vinoﬁe do Jen‰tejna
18 – obnovení staré cesty a aleje pﬁes pole od ulice Îivanická a její napojení na pû‰inu ve Vinoﬁském parku za „Kamenn˘m stolem“ (navazuje na cestu k mlékárnû)
19 – cyklostezka, pû‰í stezka do Kbel, snaÏíme se o definitivní podobu této hojnû vyuÏívané trasy
20 – zprÛchodnûní farní zahrady mezi zdravotním stﬁediskem a parkovi‰tûm u fary
21 – parcela ã. 69 na konci ulice V Podskalí u hráze rybníka Malá ObÛrka o v˘mûﬁe 500m2 je ve správû Mâ Vinoﬁ; pozemek je oplocen˘
a v souãasnosti veﬁejnosti nepﬁístupn˘, Mâ Vinoﬁ chystá jeho zasíÈování a hledá jeho vhodné vyuÏití pro veﬁejnost
Zhruba tﬁetina respondentÛ se vyjádﬁila k otázce chybûjících pﬁechodÛ. Chybûjící pﬁechody v‰ak byly ãasto zmiÀovány
i v odpovûdích na dal‰í otázky. Odpovûdi
ve velké míﬁe potvrdily realizované ãi plánované zámûry vybudování pﬁechodÛ zejména na ulici Mladoboleslavská (ã. 1),
Bohdaneãská (ã. 3, 10, 2, 8, 9, 13) a Telãická (ã. 10), kde je plánována realizace pﬁechodu v rámci celkové úpravy parkovi‰tû
a v˘jezdu u prodejny Norma. Jednotky respondentÛ identifikovaly také dal‰í problémová místa s absencí pﬁechodÛ, jako napﬁ. v ulici Rosická ãi u prodejny Billa.
Znaãnou pozornost respondenti vûnovali také otázce nedostatku parkovacích
míst a ploch, kter˘ vede k parkování vozidel mimo k tomu urãená stání. Tím dochá-

zí k omezení prostoru pro pû‰í, zhor‰ení v˘hledu ﬁidiãÛ i chodcÛ a ke zv˘‰ení rizika
vzájemn˘ch stﬁetÛ. Problematická je podle
respondentÛ situace napﬁíklad v ulicích
Chvojenecká, âeskodubská, âeperská, Prav ská, U B a k a l á ﬁ e , K e M l ˘ n k u , M i k u l o v i c k á ,
Mladoboleslavská (u kruhového objezdu),
v kﬁíÏení ulic Îivanická/Mladoboleslavská.
Z pohledu bezpeãnosti chodcÛ sklidil
negativní pozornost také zatím provizorní kruhov˘ objezd na kﬁiÏovatce Mladobo leslavská /Chaltická. Objezd a jeho okolí
budou finálnû vyﬁe‰eny v následujících
mûsících, tak aby byla zaji‰tûna dobrá prÛjezdnost kﬁiÏovatkou, zlep‰en v˘hled a zv˘‰ena bezpeãnost chodcÛ i ﬁidiãÛ, omezena
moÏnost nevhodného parkování a zv˘‰ena estetická hodnota tohoto místa.

V dotazníku jsme se také ptali na preferenci navrhovan˘ch zámûrÛ (viz obrázek). V˘sledky do znaãné míry potvrzují
v˘‰e uvedená vyjádﬁení respondentÛ ve
vztahu k identifikovan˘m problematick˘m
úsekÛm a místÛm.
Respondenti se také mohli vyjádﬁit, kter˘ z uvaÏovan˘ch zámûrÛ je podle nich aktuálnû nejménû potﬁeba. Jednoznaãn˘m
„vítûzem“ je zámûr ã. 20 – zprÛchodnûní
farní zahrady, která by mûla b˘t zachována jako místo odpoãinku.
V rámci prÛzkumu byla téÏ identifikována potﬁeba zlep‰it doprovodnou infrastruk turu zejména na hojnû nav‰tûvovan˘ch
místech. Respondenti by uvítali umístûní laviãek a ko‰Û u rybníkÛ Velké a Malé ObÛrky, u Curkovarského rybníka, u Ctûnického
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■ Informace zastupitelÛ
háje, na farní zahradû. Na dal‰ích místech
(napﬁ. na kraji Ctûnického háje, u âernínské
kaple ãi na hﬁi‰ti v Podskalí) by bylo podle
respondentÛ vhodné laviãky opravit ãi pﬁesunout na zastínûné místo. Respondenti
v‰ak postrádají laviãky i u objektÛ veﬁejné
vybavenosti (po‰ta, Norma, zdravotní stﬁedisko), podél pû‰ích tras a cyklotras, ale
i v zastavûném území (napﬁ. nová zástavba

v Îabokﬁiku). Jde jednoznaãnû o místa s vysokou koncentrací pû‰ích.
Dotazník uzavírala otázka na moÏné
vyuÏití pozemku V Podskalí, nacházejícího
se pﬁi hrázi mezi rybníky Malá a Velká
ObÛrka. Respondenti by v tûchto místech
uvítali moÏnost obãerstvení, posezení, relaxaãní zónu s rÛznorod˘mi prvky (vodní
prvky, hmatové prvky apod.) ãi zázemí pro

sportovní aktivity (typu minigolf, workout, pétanque) ãi pro komunitní setkávání. Místo by také mohlo slouÏit ke vzdûlávání a osvûtû umístûním pﬁíslu‰n˘ch prvkÛ
a panelÛ.
Návrhy respondentÛ byly rozmanité
a vedení Mûstské ãásti Praha-Vinoﬁ s nimi
bude dále pracovat.

Vinoﬁ a sport

8

Lední bruslení

Hﬁi‰tû s prvky pro seniory

17

17

9

7

5

Basketbal

Skate

23

Infrastruktura je dostateãná

24

Discgolf

27

Pétanque

29

Parkur

50

Volejbal

69

Koleãkové bruslení

Pro jak˘ typ sportu a/nebo volnoãasové aktivity
podle Vás chybí ve Vinoﬁi sportovní infrastruktura?

Plavání

Do ãervna tohoto roku mohli zájemci
vyplnit dotazník zamûﬁen˘ na vyuÏití hﬁi‰È
a sportovi‰È ve Vinoﬁi a na zji‰tûní potﬁeb
(nejen) místních obyvatel ve vztahu k jejich sportovním aktivitám.
Do on-line ankety na vyplnto.cz se zapojilo sto respondentÛ, dal‰í ãtyﬁi doruãili vyplnûn˘ dotazník na sbûrné místo. Celkem jsme tedy k tomuto tématu získali
odpovûdi od 104 osob. Dûkujeme v‰em za
úãast a pﬁiná‰íme Vám shrnutí získan˘ch
odpovûdí od 96 respondentÛ z Vinoﬁe a ãtyﬁ
ze sousedních Pﬁezletic (ãtyﬁi respondenti
na otázku bydli‰tû neodpovûdûli).
Prostﬁednictvím otázky na pravidelné
vyuÏití místních hﬁi‰È a sportovi‰È jsme se
dozvûdûli, Ïe dvû tﬁetiny respondentÛ pravidelnû ke sv˘m aktivitám vyuÏívají nepla cená veﬁejná sportovi‰tû. Více neÏ polovina osob také pravidelnû vyuÏívá sportovní
infrastrukturu mimo Vinoﬁ. Z dal‰ích odpovûdí také víme, Ïe sportovním aktivitám
se (nejen pﬁímo ve Vinoﬁi) vûnují i ti, kteﬁí
uvedli, Ïe Ïádná sportovi‰tû nenav‰tûvují.
Tito respondenti, jichÏ je více neÏ ãtvrtina,
také aktivnû sportují, pﬁiãemÏ nejãastûji se
vûnují cyklistice (11 osob), chÛzi (6 osob)
a bûhu (10 osob). Témûﬁ v‰ichni respondenti
se tedy vûnují nûjaké sportovní aktivitû. Více respondentÛ (17 osob) je ãlenem sportovního klubu mimo Vinoﬁ. âlenství ve
sportovní organizaci ve Vinoﬁi uvádí cca
desetina úãastníkÛ ankety.
Naprostá vût‰ina, tedy 80 % respon dentÛ se domnívá, Ïe ve Vinoﬁi není do statek sportovní infrastruktury pro v‰echny
vûkové kategorie. Z nabízen˘ch odpovûdí
u otázky „Pro jak˘ typ sportu a/nebo volnoãasové aktivity podle Vás chybí ve Vinoﬁi sportovní infrastruktura?“ respondenti
nejãastûji volili, Ïe postrádají infrastruktu ru pro plavání (66,3 %), koleãkové brusle ní (48 %) a skateboarding (28 %). âetnost
jednotliv˘ch odpovûdí uvádí pﬁipojen˘
graf.

60 %
40 %
20 %
0

Mezi vlastními odpovûìmi se nejãastûji objevovala poptávka po hﬁi‰ti pro mladé (9 % odpovûdí), hﬁi‰ti na tenis (8 %), lezecké stûnû (5 %), hﬁi‰ti na pláÏov˘ volejbal
(5 %), atletickém oválu (5 %), hﬁi‰ti na badminton (3 %), prostoru pro voln˘ pohyb psÛ
(3 %) a dal‰ích (napﬁ. sauna, fitness, stolní
tenis, bowling, kuÏelky, pumptracková traÈ,
piknik zóny/místo pro grilování, relaxaci,
skupinové zdravotní cviãení, stezky na bûhání, multifunkãní hﬁi‰tû na fotbal, basketbal, tenis, míãové hry).
Vlastní odpovûdi dotázan˘ch na otázku, co jim ve Vinoﬁi opravdu nejvíce chybí, potvrzují nejvût‰í zájem o koupání/pla vání, koleãkové bruslení, skatepark a hﬁi‰tû
vhodné pro mládeÏ.
Celkem ãetnû respondenti vyjádﬁili také poptávku po dokonãení cyklostezek, re spektive po lep‰ím propojení cyklostezkami s okolím. ZároveÀ se ãást respondentÛ

vyjádﬁila, Ïe by povrch cyklostezek mûl
umoÏnit také in-line bruslení. Platnost tohoto tvrzení lze dovodit téÏ z mnoÏství
respondentÛ, kteﬁí postrádají infrastrukturu pro bruslení a z poãtu osob, které uvádí, Ïe se této aktivitû vûnují.
Zji‰tûní ankety potvrzují také správnost
zámûru Magistrátu Hlavního mûsta Prahy
vybudovat ve Vinoﬁi venkovní koupali‰tû,
jako souãást sportovního areálu se zimním
stadionem. Potvrzují rovnûÏ dosavadní poznatky vedení mûstské ãásti o nedostatku
konkrétních typÛ volnoãasov˘ch ploch
a zájem místních obyvatel o aktivní trávení volného ãasu.
Ve‰keré informace vypl˘vající z ankety
budou dále vyuÏity v rámci pﬁípravy nového strategického plánu. Dûkujeme v‰em
úãastníkÛm ankety!
V˘bor pro územní rozvoj a Ïivotní
prostﬁedí, Ing. Petra Lindovská

Ctûnice ■

Zámeck˘ areál Ctûnice
Bohdaneãská 259/1, Praha 9 – Vinoﬁ
Tel.: 286 001 366,
e-mail:ctenice@muzeumprahy.cz,
www.muzeumprahy.cz
Spojení: metro C – LetÀany, bus 302,
185, 182 do stanice Ctûnice
OTEVÍRACÍ DOBA:
pondûlí–stﬁeda: zavﬁeno,
ãtvrtek–nedûle: 10.00–18.00 hod.
úter˘–nedûle 10.00–18.00
Státní svátky:
■ 28. 10. 2021
otevﬁeno 10.00–18.00 hod.
■ 17. 11. 2021
otevﬁeno 10.00–16.00 hod.
■

Od 1. 11. 2021 do 31. 3. 2022
ãtvrtek–pátek: 10.00–16.00 hod.,
sobota–nedûle: 10.00–18.00 hod.

■

24. 12. a 31. 12. 2021:
10.00–13.00 hod.

■ 16. 10. (11.00–16.00 HOD.)
MEZINÁRODNÍ DEN
ARCHEOLOGIE
Workshopy pro celou rodinu poﬁádá archeologické odd. MMP. Letos poprvé v Zámeckém areálu Ctûnice s námi mÛÏete
oslavit svátek nejdobrodruÏnûj‰í vûdy – archeologie!

■ 4. 12.
ADVENTNÍ ¤EMESLNÉ DÍLNY
TvÛrãí dílny nabídnou v˘robu adventní
vûncÛ, kvûtinov˘ch vazeb, tvorbu rÛzn˘ch
vánoãních pﬁání, drobn˘ch dárkÛ ãi peãení reliéfních perníãkÛ. Nositelé tradice lidov˘ch ﬁemesel pﬁedstaví pletení z orobince, v˘robu tzv. po‰umavsk˘ch hraãek
nebo zcela ojedinûlé umûní v˘‰ivky rybími
‰upinami.

V˘stava –
pﬁízemí 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 tvÛrãí dílnû reÏiséra Lubomíra Bene‰e a karikaturisty Vladimíra Jiránka v roce 1976,
kdy byl odvysílán první díl je‰tû pod názvem „KuÈáci“. Pat a Mat pouÏívají pro svou
práci vÏdycky naprosto nevhodné nástroje, a tím si zpÛsobí spoustu problémÛ.
Optimistická nálada je ale nikdy neopou‰tí, nad maléry druhého jen zakroutí hlavou, a nakonec své potíÏe vyﬁe‰í, i kdyÏ tím
nejménû efektivním zpÛsobem.
V˘stava instalovaná ve v˘stavních sálech v pﬁízemí zámku Ctûnice pﬁedstaví

historii tohoto animovaného filmu, originální scény z natáãení, kino s projekcí filmu Pat a Mat ve filmu (2016, 80 minut).
Nedílnou souãástí v˘stavy bude animaãní
dílna a hry.

Stálá expozice –
1. patro zámku
■ ¤emesla v poﬁádku. Historie
profesního sdruÏování ﬁemeslníkÛ
od stﬁedovûku po souãasnost
Expozice seznamuje s dûjinami ﬁemesel a cechovního sdruÏování, a pﬁedstavuje tak jednu z nejrozsáhlej‰ích sbírek cechovních památek na svûtû, kterou
spravuje právû Muzeum mûsta Prahy. Historie cechÛ je dokumentována reprezentativními pﬁedmûty, jimiÏ se ﬁemeslníci hrdû hlásili ke svému oboru.

■ 27. 11. (15.00 HOD.
KOâÁROVNA) ADVENTNÍ
KONCERT SE SOUBOREM
MUSICA BOHEMICA
Umûleck˘ vedoucí Jaroslav Krãek, dirigent a hudební skladatel, zaloÏil soubor
v roce 1975 a od té doby je Musica Bohemica zárukou ‰piãkové umûlecké kvality.
V jejich podání zazní vánoãní písnû z barokních kancionálÛ, ãeské a moravské vánoãní koledy i ménû známé koledy evropsk˘ch národÛ.
Pﬁedprodej vstupenek od 1. 11. 2021
v pokladnû zámku. Vstupné 200 Kã,
dûti do 5 let zdarma,
dûti 6–15 let 100 Kã.
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■ Ctûnice
■ Pﬁedmût ãtvrtletí:
Pohﬁební ‰títy cechu zedníkÛ

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

V expozici je k vidûní nûkolik pohﬁebních ‰títÛ tohoto cechu. Na ‰títu z roku
1664 je malba na plechu s dﬁevûn˘m rámem, zpodobÀující zednické náãiní. Na
dal‰ím s datací 1818 doplÀuje zednické
nástroje v architektonické kompozici figura sv. Rocha – ochránce nakaÏen˘ch morem a patrona stavebních ﬁemesel. Ten je
zachycen i na reliéfní v˘‰ivce zlat˘m
a stﬁíbrn˘m dracounem na sametu na ‰títu z roku 1856, kde je vy‰it˘ model ideální fasády kostela, na jehoÏ tympanonu
stojí socha sv. Rocha se psem, po stranách
jsou trojúhelník a úhelník. Pohﬁební ‰tít cechu zedníkÛ a kameníkÛ je souãástí ‰esti
kusÛ malovan˘ch na plátnû. Odli‰ují se
pﬁedmûty nad lebkou se zkﬁíÏen˘mi hnáty
a nápisem Dnes mnie, zejtra tobie, v ãe‰tinû nebo nûmãinû.

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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Programy pro
‰koly a zájmové
skupiny
■ TEMATICKÉ PROGRAMY:
● Tovary‰ova cesta na zku‰enou
Program je koncipován jako cesta vyuãeného tovary‰e jdoucího do svûta na zku‰enou. Na základû vandrovnické kníÏky, kterou
dûti obdrÏí po interaktivní komentované
prohlídce, se samy vydávají na vandr po expozici.
Vhodné pro: 1. st. Z·.
● Kutilovy trampoty
Lektorsk˘ program k interaktivní v˘stavû Pat a Mat… a je to! seznámí Ïáky s historií 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 kterému Ïáci neminou Ïádn˘ z úkolÛ.
Vhodné pro: M·, 1. st. Z·.

■ KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY
● ¤emesla v poﬁádku
Komentovaná prohlídka expozice seznámí náv‰tûvníky s dûjinami ﬁemesel
a cechovního sdruÏování od stﬁedovûku po
souãasnost.
Vhodné pro: 2. st. Z·, S·.

Rezervace na e-mailu:
lektorctenice@muzeumprahy.cz.

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.

Literární kavárna
■ Úter˘ 5. 10.
S láskou vzpomínáme…
Hana Klabanová, kastelánka Zámeckého areálu Ctûnice, pozvala moderátora
Václava Îmolíka, aby spoleãnû zavzpomínali na hereãku Zdenku Procházkovou. Oba
pﬁipomenou hereããiny slavné divadelní role a ﬁeã pﬁijde i na její velkou vá‰eÀ, kterou bylo cestování a automobil. S hudební vzpomínkou se pﬁipojí pûvecké trio
Sestry Havelkovy.

■ Úter˘ 9. 11.
S Kristinou VáÀovou a Ondﬁejem
Kepkou nejen o Karlu âapkovi
Emeritní ﬁeditelka Památníku Karla
âapka Kristina VáÀová a prezident Herecké asociace, reÏisér Ondﬁej Kepka
poodhalí nûco z pﬁíprav vzniku muzea
Karla âapka v jeho vile na praÏsk˘ch Vinohradech, dozvíme se více o ãinnosti
Herecké asociace i reÏisérsk˘ch plánech
Ondﬁeje Kepky.

■ Úter˘ 7. 12.
Martina Fialková, Jaroslav Pelikán,
Stanislav Schulz a Tereza Pelikánová
Jaroslav Pelikán, hudební skladatel
a první flétnista orchestru Národního divadla, zaãal svoji hudební kariéru v Brazílii,
tam vzniklo i jeho pevné pﬁátelství s ãesk˘m
hornistou Stanislavem Schulzem. Oba si
pﬁijdou zavzpomínat a podûlit se o své brazilské záÏitky hudební i nehudební, z brazilského pralesa, brazilsk˘ch velkomûst
i z koncertních pódií, a pﬁiblíÏit nám brazilské Vánoce. Tﬁetím hostem bude Tereza
Pelikánová, která v Praze vystudovala hru
na violoncello. A protoÏe ty ãeské Vánoce
budou za dveﬁmi, Jaroslav a Tereza, otec
a dcera Pelikánovi, pﬁinesou i své nástroje
a zazní mal˘ koncert pro flétnu a cello.

Z historie Vinoﬁe ■

Pomník padl˘m v 1. svûtové válce –
100 let v˘roãí od vztyãení
DNE 28. ¤ÍJNA 2021 UPLYNE P¤ESNù STO LET OD SLAVNOSTNÍHO ODHALENÍ POMNÍKU PADL¯M ZA PRVNÍ SVùTOVÉ VÁLKY. JEHO STAVBA BYLA I NA DNE·NÍ POMùRY SMùL¯ A BRILANTNÍ KOUSEK TEHDEJ·ÍHO VINO¤SKÉHO
TAJEMNÍKA, POJëME SE TEDY SPOLEâNù PODÍVAT, JAK SE TO CELÉ STALO.
V ãervnu roku 1921 poﬁádala Jednota
ãsl. LegionáﬁÛ ve Vinoﬁi svÛj koncert v zahradû restaurace U ¤epkÛ (Bohdaneãská
94, dnes Minimarket). Bylo samozﬁejmé, Ïe
byl pﬁítomen i vinoﬁsk˘ tajemník Josef Nesnídal, neboÈ byl v té dobû jednatelem Jednoty místních legionáﬁÛ. Sám b˘val˘ francouzsk˘ legionáﬁ.
Bûhem setkání pﬁistoupil k Nesnídalovi Václav Hladík, sedláﬁ z cukrovaru a vypravoval mu, Ïe jde z Kostomlátek, kde
právû dnes odhalovali pomník padl˘m této osady a Ïe je mu líto, Ïe taková malá
obec má porozumûní pro povinnost padl˘m a Vinoﬁ nikoliv. Tajemník podotkl, Ïe
je ‰koda, Ïe z Kostomlátek nedali o pomníku vûdût, vinoﬁ‰tí by se jistû rádi zúãastnili ve sv˘ch slu‰iv˘ch uniformách.
A jak tuto záleÏitost probírají a rozvíjí
my‰lenku stavby pomníku, prohlásí najednou tajemník Nesnídal: „Pane Hladík!
Jmenuji se Nesnídal, kter˘ sv˘mi sliby nepl˘tvá, ale já vám dávám své slovo a slibuji, Ïe ve Vinoﬁi postavíme pomník padl˘m, kter˘ musí b˘t dílem umûleck˘m
a kter˘ musí pﬁi tom zdobit i obec, která
stejnû musí se rozvíjet a vzkvétat. Jak to
provedu, chápejte, Ïe je‰tû vûdût nemohu.
Ale! Budeme jej odhalovat jiÏ leto‰ního roku v den 28. ﬁíjna 1921.“
Tak tomu já ﬁíkám slovo do pranice –
k odhalení pomníku zb˘vají 4 mûsíce a Nesnídal zatím nemá nic, ani peníze, ani pozemek, ani sochaﬁe, jen svoje slovo, které
má ov‰em nûjakou váhu.
Na poãátku byla komise. Komise pro
postavení pomníku byla ustanovena brysknû a ochotnû se ujala své práce tím, Ïe zaãala schÛzovat a podávat návrhy. Jedním
z takov˘ch návrhÛ byl, aby pomník byl postaven na námûstí na místû, kde stojí sv.
Jan Nepomuck˘, kter˘Ïto pomník by se
pﬁeloÏil pﬁed vchod do kostela. Tento návrh ale neodsouhlasil pﬁedev‰ím Památkov˘ ústav, a spoleãnû s arcibiskupskou konsistoﬁí pﬁesvûdãili tajemníka, Ïe socha sv.
Jana je jedním z nejkrásnûj‰ích dûl v âechách, a Ïe ne z dÛvodÛ náboÏensk˘ch, ale

umûleck˘ch není moÏné dát souhlas k jejímu pﬁemístûní.
Pﬁi této pﬁíleÏitosti se obrátil tajemník
na zástupce arcibiskupské konsistoﬁe, Ïe
jediné místo by – po patﬁiãné úpravû okolí – mohlo b˘t pro pomník vhodné, a to je
místo, kde pomník stojí dnes, tedy pﬁed
hﬁbitovem. Pozemek byl tehdy vût‰í (cca
jeden korec, tedy 2865 metrÛ ãtvereãních),
ale mûlo to mal˘ háãek, vlastnû dva – patﬁil církvi a pûstovaly se na nûm brambory.
Komise za pozemek nabídla tehdy obvyklou cenu 1,20 Kãs za sáh, církev v‰ak poÏadovala za 1 sáh rovn˘ch korun 20.
Tato nabídka tak rozãílila jednoho ãlena komise, Ïe mûl v úmyslu v noci vyhodit do povûtﬁí sochu sv. Jana Nepomuckého a uvolnit tak místo pro pomník.
Tento plán tajemník Nesnídal pﬁekazil
a v této bezv˘chodné situaci se rozhodl
poÏádat o audienci u svûtícího biskupa
Dr. Podlahy, o nûmÏ bylo známo, Ïe je
velk˘m vlastencem a lidumilem. Biskup
tajemníka vyslechl a pak prohlásil: „Pane tajemníku, jdûte klidnû domÛ a pﬁipravte se na stavbu pomníku pﬁed hﬁbitovem – na pozemku patronátním, jak
o to Ïádáte!“

Komise si promptnû vypÛjãila 1.200 Kãs,
zaplatila pozemek a vypsala soutûÏ na stavbu pomníku, kterou vyhrál sochaﬁ Antonín
Kotrba s návrhem sochy za 24.000 Kãs. Tahanice o pozemek zabraly ‰est t˘dnÛ, takÏe na realizaci celého projektu zb˘valo dva
a pÛl mûsíce a Nesnídal nemûl ani korunu. První pﬁíspûvek sehnal od obecního zastupitelstva ve v˘‰i 5.000 Kãs. Potom byly
poﬁádány divadla, koncerty, umûlecké besedy a jiné rÛzné podniky, které umoÏnily,
Ïe v den dodání chybûlo jen 5.000 Kãs, které byly získány poﬁádanou slavností pﬁi odhalení pomníku 28. ﬁíjna 2021.
Na pomníku je znázornûna Ïena, vyhlíÏející do dálky, zda se vrací její muÏ a otec
dítûte, které vine vûnec z tolika klasÛ, kolik je na pomníku jmen, kolik bylo padl˘ch.
V podstavci pomníku je v˘klenek, ve kterém byl pÛvodnû znázornûn hrob v dáli, na
nûmÏ je bﬁezov˘ kﬁíÏ. Na tento kﬁíÏ umístil tajemník Nesnídal svoji vlastní vojenskou pﬁilbu francouzského legionáﬁe, která v‰ak byla ukradena.
Slovo tedy Josef Nesnídal splnil – za
4 mûsíce stál pomník na svém místû. To uÏ
by se dnes prostû stát nemohlo, bohuÏel.
Veronika Cihláﬁová – kronikáﬁka Vinoﬁe
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Revitalizace pﬁedzámãí – anketa
Milí sousedé, s velk˘m potû‰ením vám
pﬁedstavuji projekt, kter˘ zcela jistû pﬁispûje k dal‰ímu zvelebení Vinoﬁe.
V rámci revitalizace pﬁedzámãí bude nyní plocha procházet parkovou úpravou,
jejíÏ souãástí bude také osazení nov˘ch
laviãek. Tyto laviãky budou nést jména a Ïivotní osudy slavn˘ch a v˘znamn˘ch vinoﬁsk˘ch rodákÛ, kteﬁí Vinoﬁ proslavili i za
jejími hranicemi, a jejichÏ pﬁíbûhy bych
vám teì v krátkosti ráda pﬁiblíÏila.
Pokud vás napadnou dal‰í pﬁíbûhy, neváhejte mne kontaktovat na emailu: kronikarkavinor@gmail.com ãi na telefonním
ãísle 732 315 220.
Veronika Cihláﬁová – kronikáﬁka Vinoﬁe

Jindﬁich Bûlohﬁíbek se narodil roku
1878 v Kyjovû. Ve 14 letech ode‰el do
Ostravy jako uãeÀ koloniálního obchodu a za ãtyﬁi roky byl jiÏ obchodním pﬁíruãím; roku 1894 nastoupil do Îivnostenské banky v Ostravû jako sluha.
Postupnû se vypracoval z bankovního
podúﬁedníka aÏ na ﬁeditele poboãky banky; v roce 1919 byl pak jmenován generálním ﬁeditelem. Byl ãlenem více jak 10
správních rad rÛzn˘ch finanãních institucí a byl velmi váÏen.
Do Vinoﬁe pﬁi‰el Jindﬁich Bûlohﬁíbek
v kvûtnu v roce 1925, kdyÏ koupil zámek
a vinoﬁské panství od tehdej‰ího majitele
hrabûte Czernina, na kterém spokojenû uÏíval své penze aÏ do své smrti v roce 1942.

1. JOSEF NESNÍDAL
coval v Plzni. Zde jej zastihlo pozvání do
Bulharska, kam odjel v roce 1895. Je autorem mûstsk˘ch parkÛ v bulharské Varnû
– k jeho pracím patﬁí Asparuhov Park ãi
park Morska gradina, kter˘ je nejstar‰ím
a nejznámûj‰ím veﬁejn˘m parkem ve Varnû a nejvût‰í krajináﬁskou prací na Balkánû, a ve kterém mu vdûãní Bulhaﬁi v roce
1999 vztyãili pomník. Za plány parku
u muzea Vladislava Varnenchika obdrÏel
Antonín, v Bulharsku znám˘ jako Anton,
státní vyznamenání Polské republiky.
V roce 1934 bylo Antonu Novakovi
udûleno bulharské státní obãanství a do
âSR se jiÏ nevrátil. V Bulharsku v roce 1945
také zemﬁel.
3. JIND¤ICH BùLOH¤ÍBEK
Josef B Nesnídal se narodil roku 1886
v Rokycanech. Pracoval jako advokátní
úﬁedník, jeho touhou byla v‰ak státní správa a v roce 1920 se tak dostal na místo
obecního tajemníka ve Vinoﬁi. Pro blaho
a rozkvût Vinoﬁe pracoval aÏ do roku 1946
a jeho v˘sledky byly ohromující. ZaslouÏil
se o vzkﬁí‰ení veﬁejné knihovny i kroniky,
jeho zásluhou byla postavena sokolovna,
chudobinec i pomník obûtem první svûtové války. Za první svûtové války byl francouzsk˘m legionáﬁem, za druhé svûtové
války byl zapojen v odboji. Osobnû podporoval rodiny, jejichÏ pﬁíslu‰níci byli v koncentraãních táborech, Josefu Hofmanovi
zachránil za války statek.
2. ANTONÍN JAN NOVÁK
Antonín Novák se narodil roku 1860 ve
Vinoﬁi. Studoval na Zemské ‰kole v Praze-Troji ovocnáﬁství a po jejím ukonãení pra-
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4. KAREL KLIMT

Karel Klimt se narodil v roce 1912 ve
Vysoãanech. V noci z 1. na 2. srpna 1939
ode‰el do exilu pﬁechodem hranice do Polska. Dále se dostal do Francie a nakonec
do Anglie. Zde byl zaﬁazen k ãeskoslovensk˘m „bombarìákÛm“. ProtoÏe byl z civilu
radiotelegrafistou ãs.aerolinek na trase
Praha-Brno-Pie‰Èany-Ko‰ice-UÏhorod, dostal tuto funkci i u 311. ãeskoslovenské
bombardovací perutû. V jejích ﬁadách se
21. záﬁí 1940 zúãastnil vÛbec prvního úderu perutû plnou silou proti nenávidûnému
nepﬁíteli – náletu na doky a pﬁístav v Calais, kde nacisté shromáÏdili plavidla pro
invazi na Britské ostrovy. Nálet byl velmi
úspû‰n˘ a pﬁes zuﬁivou palbu tûÏkého flaku se v‰ech ‰est na‰ich letounÛ vrátilo na
základnu. Nálet 16. ﬁíjna téhoÏ roku bohuÏel pro posádku Bohumila Landy jiÏ tak
úspû‰n˘ nebyl – Wellington byl napaden
nûmeckou noãní stíhaãkou a Karel Klimt se
tak stal prvním padl˘m rodákem z Vinoﬁe.

Z historie Vinoﬁe ■
5. VÁCLAV OTAKAR DEYL

Václav Deyl se narodil v roce 1854 ve
Vysokém Veselí v rolnické rodinû. Po vystudování chemického oboru na technice
v Praze byl na praxi v cukrovaru a v té dobû sestrojil první jednoﬁádkovou pleãku,
která se o mnoho let pozdûji stala základem jeho továrny. Pozdûji vstoupil do státní sluÏby a pÛsobil v cukrovaru v Krásném
Bﬁeznû, kde se také stal jedním ze zakladatelÛ tamûj‰í sokolské jednoty, Za tuto
ãinnost byl z restu pﬁeloÏen do rÛzn˘ch
cukrovarÛ stﬁedních âech. Tato okolnost
mu státní správu znechutila a zab˘val se
tím usilovnûji ﬁe‰ením rÛzn˘ch problémÛ
hospodáﬁsk˘ch strojÛ s patrn˘m úmyslem
co nejdﬁíve se osamostatnit. Na vlastní
úãet zaãal vyrábût v roce 1900, v roce
1909 pak vystavûl ve Vinoﬁi továrnu na zemûdûlské stroje. Tajemstvím jeho úspûchu
bylo, Ïe vyrábûl stroje skuteãnû prvotﬁídní. S neuvûﬁitelnou trpûlivostí studovával
pracovní pochody pﬁi obdûlávání pÛdy
a snaÏil se proniknouti jednotlivé dûje, aby
pak podle nabyt˘ch zku‰eností postavil
stroje, které pﬁirozenû na sto procent
splÀovaly poÏadavky na nû kladené. Jeho
nejznámûj‰ím v˘robkem je bezpochyby
Deylova patentní automatická pleãka na
ﬁepu, která byla na tehdej‰í dobu skuteãnû unikátní.
6. THEOBALD KRETSCHMANN
Theobald Kretschmann se narodil v roce 1854 ve Vinoﬁi v rodinû Jana Kretschmanna, hospodáﬁského správce hrabûte
âernína. Doma se zprvu uãil hrát na klavír
a posléze vystudoval gymnázium v Praze.
V letech 1864–1870 studoval violoncello
na praÏské konzervatoﬁi u prof. Wagnera
a poté i u prof. Franze Hegenbartha. Následnû pÛsobil jako violoncellista rok

v Mûstském orchestru v Opavû, v Linci,
v Salzburgu a také ve Vratislavi. V roce
1879 zaloÏil ve Vídni smyãcové kvarteto,
které dosáhlo velk˘ch úspûchÛ jako "K-ovo
kvarteto". SdruÏení nejprve presentovalo
vídeÀskému posluchaãstvu komorní hudbu ãesk˘ch skladatelÛ a posléze také hudbu Richarda Strausse. V letech 1907–1914
byl dirigentem VídeÀské státní opery
a v roce 1909 zaloÏil a krátce téÏ vedl novou vídeÀskou konzervatoﬁ. Napsal mnoho písní, nûkolik m‰í, dvû rekviem, asi 150
chrámov˘ch skladeb, mnoÏství pochodÛ,
tancÛ, kvartetÛ, sborÛ atd. Také jeho parodie na operu Salome "Salome II." se tû‰ila velikému úspûchu jak ve Vídni, ·t˘rském Hradci, tak i v Nûmecku. Rodinné
pomûry nedovolovaly Kretschmannovi
usadit se trvale v Praze, zemﬁel tedy ve
Vídni roku 1919.

Karel Patras se narodil v roce 1923 a byl
v˘znamn˘m ãesk˘m harfistou a pedagogem dvacátého století. Hru na harfu studoval na Státní konzervatoﬁi a Akademii
múzick˘ch umûní . JiÏ jako student konzervatoﬁe byl angaÏován do na‰eho pﬁedního orchestru, âeské filharmonie, nejprve
jako druh˘ harfista a po odchodu Bedﬁicha
Dobrodinského se stal prvním harfistou.
V âF pÛsobil cel˘ch ãtyﬁicet let. K.Patras byl
pedagogicky ãinn˘ na Státní konzervatoﬁi
a na Akademii múzick˘ch umûní v Praze,
kde vychoval mnoho v˘born˘ch harfistÛ,
kteﬁí se uplatnili, jak na koncertních pódiích, tak jako hráãi v orchestru. Karel Patras zemﬁel v roce 2003 a o necel˘ch 20 let
pozdûji dostal posmrtnû na‰i obec na titulní stránky bulvárních novin.
8. ZORKA KADE¤ÁBKOVÁ

7. KAREL PATRAS
Zorku Kadeﬁábková se narodila roku
1894 ve Vinoﬁi. Brzy vstoupila do Sokola
a pozdûji se stala Ïupní náãelnicí. Krátce
po okupaci âeskoslovenska v roce 1939
vstoupila jako mnoho jin˘ch SokolÛ do odbojové organizace Jindra a její jméno se
objevilo i v seznamu adres, urãen˘ch pro
ukrytí para‰utistÛ v˘sadkÛ do Protektorátu, pﬁestoÏe by tento ãin byl potrestán
smrtí. V domû, kde Zorka bydlela, nechala
vydlabat pÛdní trám, a do nûj tajnû uloÏila Ïupní prapor; i tento ãin se trestal smrtí. Nakonec byla sestra Zorka za svÛj sokolsk˘ postoj, boj za demokracii a svobodu,
zatãena. Komunisté zachytili její dopis, adresovan˘ b˘valé náãelnici â. Obce Sokol do
Ameriky, kde popisuje, jak to u nás vypadá se Sokolem. Ve sv˘ch 61 letech byla
v roce 1955 uvûznûna. Ve vûzení tûÏce
onemocnûla a po 4 letech vûznûní byla
propu‰tûna, nevyléãitelnû nemocná, na
svobodu, kde v roce 1967 zemﬁela.
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9. VÁCLAV RYTINA

Václav Rytina se narodil 20. února 1945
ve Vinoﬁi. Po absolvování Stﬁední prÛmyslové ‰koly grafické v Praze se zaãal Ïivit

■ Rozhovor
jako v˘tvarník: graficky upravoval ãasopis
Svût v obrazech, potom v osmdesát˘ch letech zejména ãasopisy pro dûti a mládeÏ:
Sedmiãka, Pion˘r, Filip a dal‰í. Hlavní náplní jeho práce byla ov‰em grafická úprava knih a kniÏní ilustrace: podílel se na
stovkách publikací pro nakladatelství Na‰e vojsko, Avicenum a dal‰í; jeho díla byla nûkolikrát ocenûna titulem Nejkrásnûj‰í kniha âeskoslovenska (knihy Váleãné
lodû, Praha husitská a dal‰í). Pro nakladatelství V Ráji pﬁipravil ﬁadu fotografick˘ch
knih o Praze, jeho nezamûniteln˘ v˘tvarn˘ rukopis mají ãeské romány pro nakladatelství ·ulc a spol. a také mnoÏství dûtsk˘ch knih pro Albatros, z nichÏ vyniká
zejména historicky první ãeské vydání
kniÏní série o Harrym Potterovi. Úspû‰né
byly i jím navrÏené obaly pro gramodesky: na pﬁelomu ‰edesát˘ch a sedmdesá-

t˘ch let to byly zejména tituly populární
hudby (Václav Neckáﬁ a dal‰í), v osmdesát˘ch letech série dramatizací románu Julese Vernea (Cesta kolem svûta za 80 dní,
20 000 mil pod moﬁem, Dva roky prázdnin). Jeho obrazy jsou zastoupeny pﬁedev‰ím v soukrom˘ch sbírkách vãetnû Francie a USA; nejpozoruhodnûj‰í byla jeho
tvorba ve druhé polovinû osmdesát˘ch let,
kdy s malíﬁem Jiﬁím Votrubou vytvoﬁil serii obrazÛ na motivy básní Edwarda Leara;
v˘stavy této kolekce v galeriích na Národní tﬁídû a v Mostecké ulici byly ve své dobû velmi populární.
Roku 2003 vznikl v prostﬁedí sanatoria
Na Ple‰i televizní dokument Léãba místem,
kde Václav Rytina s pro nûj charakteristick˘m nadhledem vyprávûl o svém váÏném
onemocnûní, s nímÏ bojoval od roku 2000.
Zemﬁel 22. dubna 2004.

Rozhovor s Alfredem Tellerem
V AKTUÁLNÍM âÍSLE VINO¤SKÉHO ZPRAVODAJE SE VE VZTAHU K P¤ÍPRAVù NOVÉHO STRATEGICKÉHO PLÁNU ZAMù¤ÍME NA TÉMA VZDùLÁVÁNÍ. PROTO JSME POÎÁDALI O ROZHOVOR OSOBU NEJPOVOLANùJ·Í - DLOUHOLETÉHO PANA ¤EDITELE Z· A M· VINO¤ PANA ALFREDA TELLERA. TEN V ZÁKLADNÍ ·KOLE A MATE¤SKÉ ·KOLE PRAHA – VINO¤ VLÁDNE NEJEN V¯UCE MATEMATIKY, ALE JIÎ 30 LET PÒSOBÍ TAKÉ VE FUNKCI ¤EDITELE.

Pane ﬁediteli, nelze pﬁehlédnout, Ïe
‰kola pro‰la za poslední roky mnoha
zmûnami. Proã a k jak˘m zmûnám dochází?
V roce 2001 mûla ‰kola okolo 250 ÏákÛ, dnes je to témûﬁ 660. V mateﬁské ‰kole tehdy fungovaly dvû tﬁídy, nyní mateﬁskou ‰kolu nav‰tûvuje na 200 dûtí.
Základní a mateﬁská ‰kola pÛsobí v nûkolika budovách. ·kola proto prakticky neu-
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stále pomáhá realizovat investice do v˘stavby objektÛ, zaﬁízení a vybavení. Spolupráce pﬁi plánování a ﬁízení stavebních
projektÛ ãi kontrolní dny na stavbách se
tak vedle pedagogické praxe staly v zásadû na‰ím denním chlebem. Aktuálnû máme pﬁed sebou dokonãení stavební úpravy ‰kolní jídelny za úãelem potﬁebného
zkapacitnûní mycí linky.
Samozﬁejmû poﬁizujeme nové moderní
vybavení, v‰ichni na‰i pedagogové mají
kvalitní poãítaãové vybavení, v‰echny
uãebny jsou vybaveny buì interaktivními
obrazovkami ãi tabulemi, poãítaãi a kvalitním pﬁipojením k internetu. To jsme shodou ‰Èastn˘ch náhod dokonãili tûsnû pﬁed
zavedením on-line v˘uky. Ve ‰kole máme
novû zaﬁízenou cviãnou kuchyÀ, uãebnu
technick˘ch prací a dvû velmi kvalitnû vybavené poãítaãové uãebny. Celkem má základní ‰kola 28 uãeben a 7 tﬁíd pro druÏinu.
Jak to vidíte s dal‰ím v˘vojem poãtu ÏákÛ?
Samozﬁejmû sledujeme demografické
trendy a nyní to vypadá, Ïe po nûkolika letech nedojde k meziroãnímu nárÛstu poãtu
ÏákÛ, protoÏe nastupující roãníky nejsou

tak poãetné jako roãníky odcházející. I pﬁesto v‰ak pﬁijímáme do základní a mateﬁské ‰koly jen Ïáky z Vinoﬁe. Na zájemce
z okolních obcí, jejichÏ zájem nás tû‰í, se
bohuÏel jiÏ nedostává. NemÛÏeme dopustit, aby ‰kola praskala ve ‰vech. Kvantita je
zde samozﬁejmû ve stﬁetu s kvalitou vzdûlávání, kterou dlouhodobû buduje cel˘ pedagogick˘ sbor. ZároveÀ je nutno ﬁíci, Ïe
kapacitu ‰koly není moÏné soudit jen podle poãtu Ïidlí ãi hodnoty uvedené v rejstﬁíku ‰kol. Jistá volnost pohybu musí b˘t
také ve spoleãn˘ch prostorách a zaﬁízeních, je nutné dbát rovnûÏ na bezpeãnost
dûtí, ÏákÛ i pedagogÛ pﬁi jejich pohybu po
‰kole.
KdyÏ mluvíme o kvalitû vzdûlávání –
kaÏdá ‰kola má svÛj ‰kolní vzdûlávací
program (dále ·VP). Ten Vá‰ se jmenuje „Vzdûlávání = ‰ance“. MÛÏete nám
jej struãnû pﬁedstavit?
Myslím, Ïe samotn˘ název ·VP hovoﬁí
sám za sebe. Na‰ím cílem je dát kaÏdému
Ïákovi ‰anci k jeho maximálnímu rozvoji
prostﬁednictvím vzdûlání v rámci jeho
schopností a dovedností. Chceme, aby na‰i Ïáci naplnili svÛj potenciál na maximum.

Rozhovor ■
Proto jsou uplatÀovány rÛzné zpÛsoby
vzdûlávání tak, aby si kaÏd˘ mohl najít
zpÛsob práce, kter˘ mu umoÏÀuje osvojit
si maximum informací a rozvinout své
kompetence. Pﬁíkladem mÛÏe b˘t obãasná
v˘uka v tzv. „hnízdech“, kdy Ïáci pracují ve
skupinkách u „kulat˘ch stolÛ“. Tehdy je ve
v˘uce jinak Ïivo neÏ pﬁi „bûÏném“ v˘kladu
látky. Îáci jsou aktivnûj‰í, diskutují mezi
sebou, spoleãnû hledají ﬁe‰ení. Vedle uãení se dané látky, na které klademe dÛraz,
zároveÀ pﬁirozenû rozvíjí ﬁadu dal‰ích dÛleÏit˘ch dovedností jako je komunikace,
spolupráce, sdílení, motivace, prezentaãní
dovednosti.

v rámci on-line v˘uky vidûli pﬁímo na
sv˘ch monitorech to samé, co by vidûli ve
tﬁídû na tabuli. Navíc jsme v‰e „z tabulí“
ukládali a Ïáci se tak mohli k ﬁe‰ené látce
vrátit dle libosti. BohuÏel víme, Ïe byli Ïáci, kter˘m tento zpÛsob v˘uky pﬁíli‰ neprospûl, jsou v‰ak i tací, pro které pﬁekáÏkou nebyl. My, jako uãitelé, jsme se museli
smíﬁit se skuteãností, Ïe pﬁes monitor poãítaãe zkrátka není moÏné mít stejn˘ pﬁehled o „dûní ve tﬁídû“ jako v uãebnû. S nûkter˘mi Ïáky, kter˘m on-line v˘uka
neprospívala, jsme ale byli i v uÏ‰ím telefonickém kontaktu, abychom jim byli nápomocni.

Jaké dal‰í vzdûlávací metody a nástroje vyuÏíváte?
Jsem velmi rád, Ïe je v na‰em pedagogickém sboru mnoho aktivních uãitelÛ,
kteﬁí sami pﬁichází s nov˘mi nápady a projekty. Ty shromaÏìuje koordinátorka ‰kolního vzdûlávacího programu. Projekty pak
detailnû pﬁipravujeme v rámci sborovny ãi
managementu ‰koly. Projekty a obdobné
aktivity se ve ‰kole nedûjí náhodnû – vÏdy
je tﬁeba je peãlivû pﬁipravit a zakomponovat do ·VP. V minulosti jsme takto realizovali napﬁ. trh fiktivních firem se Ïáky 8.
a 9. tﬁíd, rÛzné akademie k v˘znamn˘m vinoﬁsk˘m v˘roãím, oblíbenou akcí v letech
konání olympijsk˘ch her jsou ‰kolní sportovní olympiády. Prostﬁednictvím rozliãn˘ch „projektov˘ch“ aktivit se také Ïáci
mohli seznámit s francouzskou krajináﬁskou tvorbou, ﬁe‰it detektivní pﬁípad nebo
si vlastnoruãnû vymodelovat buÀku. Je
velmi zajímavé sledovat, jak se u ÏákÛ díky tûmto ãinnostem postupnû rozvíjí
a „krystalizují“ rÛznorodé znalosti a dovednosti, které budou potﬁebovat prakticky cel˘ svÛj Ïivot. K rozvoji kompetencí pﬁirozenû dochází i na stranû pedagogÛ. Na
nûkter˘ch aktivitách, napﬁíklad na jiÏ zmínûné ‰kolní olympiádû, spolupracuje prakticky cel˘ pedagogick˘ sbor.

MÛÏete prosím nûjak shrnout negativa a pozitiva tohoto nelehkého období?
Minul˘ rok jsme bohuÏel nemohli realizovat volnoãasové aktivity ãi zavedené
kaÏdoroãní akce jako jsou Bûh Miranovy
duby, Bûh osvobození ãi Vánoãní turnaj ve
stolním tenisu. Také jsme nemohli dotáhnout nûkteré z dﬁíve jmenovan˘ch projektÛ, a tak jsme pﬁi‰li napﬁíklad o plánovanou ‰kolní olympiádu. Vûﬁíme, Ïe nyní bez
problémÛ naváÏeme na pÛvodní standard,
a znovu dûtem a ÏákÛm umoÏníme zcela
plnohodnotn˘ rozvoj jejich znalostí a dovedností. A zároveÀ jsme jiÏ na podobné
v˘zvy a zmûny pﬁipraveni.
Jednoznaãn˘m pozitivem pak byly kladné ohlasy rodiãÛ, kteﬁí prostﬁednictvím online v˘uky alespoÀ ãásteãnû nahlédli za
oponu na‰í kaÏdodenní ãinnosti, a vidûli
v akci jak své dûti, tak pedagogy. Jinak je
totiÏ bûÏné, Ïe se aktivnû vyjadﬁují zejména negativnû naladûní jedinci.

Z· a M· Vinoﬁ nabízí celou ﬁadu
volnoãasov˘ch aktivit, tzv. „krouÏkÛ“.
Ty se také vrátí do Ïivota ‰koly?
Urãitû ano. Byly a budou opût rÛznorodé jako zájmy a potﬁeby jejich úãastníkÛ. Zahrnují proto rukodûlné, umûlecké, hudební, divadelní, sportovní,
matematické i jazykové aktivity, kaÏdoroãnû otevíráme kolem 40 skupin krouÏkÛ. Vûﬁím, Ïe se na nû tû‰í jak dûti a Ïáci
tak na‰i pedagogové, kteﬁí krouÏky zhusta realizují. DÛvodem je zejména fakt, Ïe
chceme mít kvalitu krouÏkÛ, které se odehrávají v prostorách ‰koly a jsou urãeny
pﬁeváÏnû na‰im ÏákÛm, pod kontrolou.
ZároveÀ jsou tak pﬁirozenû propojeny se
vzdûláváním ve ‰kole a umoÏÀují ÏákÛm
rozumnû trávit voln˘ ãas a zároveÀ budovat vzájemné dobré vztahy napﬁíã tﬁídními kolektivy.

A jak ‰kola zvládla „dobu kovidovou“, která takov˘m aktivitám pﬁíli‰
nepﬁála?
Období kovidu mûlo pro Ïivot ve ‰kole
rÛzné dÛsledky. Zejména první uzavﬁení
‰kol a pﬁechod na distanãní v˘uku vyÏadoval obrovskou flexibilitu a hledání ﬁe‰ení v situaci, která pro nás v‰echny, tedy pedagogy, rodiãe, dûti a Ïáky, byla zcela nová.
Nakonec v‰ak musím ﬁíci, Ïe jsme se nauãili vyuÏívat nové metody a techniky – od
zadávání práce pﬁes e-mail jsme se dostali k praktickému vyuÏití on-line aplikace
MS Teams. Îáci díky tomuto nástroji
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■ Rozhovor
ních oborÛ aktuálnû zaji‰tûnou spolkem
Vinohra. Úzce také spolupracujeme s komunitním centrem VINCENT, v jehoÏ knihovnû probíhá ﬁada zajímav˘ch akcí vãetnû pasování na‰ich ÏákÛ na ãtenáﬁe.

Nûkteré sportovní aktivity vedou zku‰ení trenéﬁi z jin˘ch organizací. Znaãné oblíbenosti se tû‰í badminton, fotbal, atletika i florbal, tenis a judo. Právû florbal
bychom chtûli v následujících letech více
akcentovat a samozﬁejmû i nadále udrÏet
dlouhodobû velmi oblíben˘ badminton.
Na chodbû ‰koly je vystaveno mnoho
pohárÛ. Co tedy úspûchy Va‰ich ÏákÛ?
Jednoznaãnû mÛÏeme ﬁíct, Ïe úspû‰n˘ch ÏákÛ má ‰kola mnoho – a to jak ve
vûdomostních tak sportovních soutûÏích.
K úspûchÛm patﬁí umístûní na‰ich ÏákÛ
v praÏském kole matematické olympiády.
Nutno ov‰em ﬁíci, Ïe za kaÏd˘m úspûchem je potﬁebná spolupráce ‰kola-Ïákrodiã.
Mnoho ze zmiÀovan˘ch pohárÛ reprezentuje také ãetné sportovní úspûchy, zejména v badmintonu a fotbalu. Tû‰í mû, Ïe
z ﬁad na‰ich ÏákÛ se rekrutují úspû‰ní
sportovci, kteﬁí pak nastupují svou sportovní dráhu napﬁ. v klubu Sokol Meteor
Radotín, a jsou schopni se probojovat i na
mistrovství Evropy a dokonce svûta. I tady je to ale nejen o ‰kole, ale hodnû o motivaci kaÏdého jedince a samozﬁejmû podpoﬁe rodiãÛ, bez které to od urãité chvíle
zkrátka nejde.

Spolupracuje ‰kola také s dal‰ími
organizacemi ve Vinoﬁi ãi okolí?
Hlavní zﬁetel je kladen na interní Ïivot
‰koly, tedy kvalitní v˘uku a vzdûlávání.
Spolupráce proto probíhá zejména internû, a to i mezi mateﬁskou a základní ‰kolou, abychom byli dobﬁe pﬁipraveni na budoucí prvÀáãky a vytvoﬁili pro nû pﬁíjemné
a komfortní prostﬁedí umoÏÀující niãím
neru‰en˘ rozvoj jejich dovedností.
Nebráníme se ani smyslupln˘m aktivitám ve spolupráci s dal‰ími organizacemi.
V na‰ich prostorách vítáme v˘uku hudeb-

Závûrem mi dovolte otázku na dal‰í
rozvoj a cíle ‰koly?
Hlavním cílem ‰koly je dal‰í rozvoj podle aktuálních potﬁeb tak, aby byla stále
zaji‰tûna vysoká kvalita v˘uky a vzdûlávání a zároveÀ jsme byli pﬁipraveni na nové
v˘zvy, situace a zmûny. Od 1. 9. 2021 je v˘znamnû posílena napﬁíklad v˘uka v oblasti ICT, a to nejen z dÛvodu poÏadavkÛ „shora“. Jsem rád, Ïe se nám podaﬁilo získat
nového pedagoga, kter˘ k nám v této oblasti pﬁinese nov˘ svûÏí vítr.
M˘m velk˘m pﬁáním je také zachování
na‰eho kvalitního a jednotného pedagogického sboru. Velmi si cením toho, Ïe mají na‰i uãitelé ‰kolu za svou, a Ïe se jim zde
dobﬁe pracuje. ProtoÏe jsou to pﬁedev‰ím
kvalitní uãitelé, kdo dûlá ‰kolu ‰kolou.
Dûkujeme za Vá‰ ãas a za rozhovor.
Dal‰í aktuální informace a zajímavosti
o ‰kole jsou k dispozici na www.zsvinor.cz.
Petra Lindovská, Johana Bene‰ová

Rozhovor s Janou Kováﬁovou
NEJEN PRO RODIâE STÁVAJÍCÍCH âI BUDOUCÍCH P¤ED·KOLNÍCH DÍTEK, JSME TAKÉ VYZPOVÍDALI PANÍ JANU KOVÁ¤OVOU, ZÁSTUPKYNI ¤EDITELE PRO M·, KTERÁ S DùTMI VE VINO¤SKÉ MATE¤SKÉ ·KOLE PRACUJE JIÎ OD ROKU 1994. MÒÎETE SE TAK DETAILNù SEZNÁMIT S DOSAVADNÍM V¯VOJEM A STÁVAJÍCÍ SITUACÍ P¤ED·KOLNÍHO
VZDùLÁVÁNÍ V NA·Í MùSTSKÉ âÁSTI.
Paní zástupkynû, jak byste charakterizovala ‰kolní vzdûlávací program (·VP)
nazvan˘ „Pojì si hrát, v pﬁírodû se smát,
v‰echno poznávat, buì mÛj kamarád“?
âím je tento program unikátní, pﬁípadnû ãím se v praxi M· osvûdãil?
Myslím, Ïe jiÏ z názvu je zﬁejmé, jak˘m
smûrem se na‰e mateﬁská ‰kola ubírá. Hra
je pro dítû zpoãátku ta úplnû nejdÛleÏitûj‰í ãinnost. Jejím prostﬁednictvím poznává
nové kamarády, prostﬁedí, rozvíjí svou tvoﬁivost, vyjadﬁuje emoce, socializuje se.
A dala by se vyjmenovat ﬁada dal‰ích kladÛ, které hra dûtem pﬁiná‰í. Úplnû nejmen‰í dûti potﬁebují ve hﬁe vedení – tedy
paní uãitelku. KdyÏ uÏ si dokáÏí hrát samy
a rozdûlit si úlohy v tvoﬁivé hﬁe, je to
známka jejich rozumové, citové i sociální
vyspûlosti. Proto klademe na hru tak vel-
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k˘ dÛraz a dáváme dûtem prostor ji rozvíjet. Pokud dítû zvládne hru, pokraãujeme
v rozvoji dal‰ích jeho dovedností. V ·VP
máme pût integrovan˘ch blokÛ, v nichÏ se
snaÏíme obsáhnout v‰e, co je pro dûti
pﬁed‰kolního vûku dÛleÏité, a které paní
uãitelky pﬁizpÛsobují vûku dítûte. DÛleÏitá
je pﬁíjemná, radostná atmosféra pﬁi pobytu ve tﬁídách i venku. VÏdy pro nás byla
dÛleÏitá rodinná atmosféra, ve které dûti
uãíme kamarádství, vzájemnému respektu,
toleranci. KaÏdé dítû k nám pﬁichází z jiné
rodiny a na nás je, abychom poskytli v‰em
stejné moÏnosti, laskav˘ pﬁístup, nauãili je
urãit˘m pravidlÛm, která je dÛleÏité ve
spoleãnosti dodrÏovat. ·VP je unikátní tím,
Ïe mÛÏeme reagovat na potﬁeby dûtí, na
to, co je právû zajímá, co je baví, ãemu se
chtûjí vûnovat. S jednotliv˘mi bloky mÛ-

Rozhovor ■
Ïeme pracovat na pﬁeskáãku, protoÏe kdyÏ
dûti nûco baví a zajímá právû teì, jsou daleko otevﬁenûj‰í v‰em nov˘m informacím.
S dûtmi nav‰tûvujete také rÛzné akce a aktivity. Jak byste charakterizovala projekt „Ná‰ les“? S jak˘mi organizacemi M· v oblasti environmentální
v˘chovy spolupracuje?
Projekt „Ná‰ les“ zaﬁazujeme na podzim
a na jaﬁe, kdy mÛÏeme v lese pozorovat
nejvíce zmûn. Chodíme s dûtmi ven, pozorujeme, jak se mûní zahrady a pﬁíroda
kolem. Dosud na projekt „Ná‰ les“ navazovala také náv‰tûva boleslavsk˘ch lesÛ. Lesníci z Ústavu pro hospodáﬁskou úpravu
lesÛ pro nás v rámci lesní pedagogiky kaÏdoroãnû pﬁipravili úÏasn˘ program. Dûti se
prostﬁednictvím velice pûknû pﬁipraven˘ch
her dozvûdûly mnoho zajímavého.
Nedávno jsme navázali spolupráci s organizací Trash Hero. Nûco jiného totiÏ je,
pokud se informace dûti dozvídají od paní uãitelky a nûco jiného pokud vidí, Ïe o to
samé mají zájem i dal‰í lidé. Zástupci Trash
Hero k nám pﬁijedou, poví dûtem zajímavé informace, vysvûtlí, jak je dÛleÏité, abychom si pﬁírody váÏili a chránili ji. Jsem domluvena s touto organizací na náv‰tûvû
u pﬁed‰kolních dûtí v mûsíci kvûtnu a uÏ se
na spolupráci moc tû‰íme. Myslím, Ïe po
takové osobní zku‰enosti dûti papírek jen
tak neodhodí. Dûti se tak pﬁirozenû uãí, jak
se chovat v pﬁírodû, v lese, co je pro pﬁírodu dÛleÏité.
Úãastníme se také dal‰ích environmentálních programÛ, napﬁ. „Malí zahradníci“
a „âtvero roãních období“.
Tyto programy jsme mûli ve Stﬁedisku
ekologické v˘chovy Prales ve Kbelích objednané pro mlad‰í dûti jiÏ dvakrát. BohuÏel doba kovidová nám náv‰tûvu neumoÏnila. Snad se tedy podaﬁí v leto‰ním
‰kolním roce. Na roãní období se pravidelnû zamûﬁujeme hlavnû pozorováním pﬁi
jejich pﬁechodech a zaﬁazujeme je do nejrÛznûj‰ích ãinností, napﬁ. v˘tvarn˘ch, hudebních, pracovních.
V pﬁírodovûdném krouÏku na jaﬁe dûti
sejí semínka, osazují truhlíky, pozdûji sklízí
bylinky. Samozﬁejmostí je znalost roãních
období s jejich hlavními charakteristikami.
M· spolupracuje i s ﬁadou dal‰ích
organizací. Co spolupráce s odborn˘mi
organizacemi do v˘chovy a vzdûlávání
pﬁiná‰í?
Úzce spolupracujeme s pedagogickopsychologickou poradnou. Její pracovnice
dochází k nám do M· pravidelnû a se souhlasem rodiãÛ provádí u dûtí napﬁ. testy

‰kolní zralosti. Také v rÛzn˘ch situacích
odbornû pomáhá dûtem, rodiãÛm i pedagogick˘m pracovnicím. Spolupracujeme
také s knihovnou komunitního vinoﬁského centra VINCENT. Tu paní uãitelky s dûtmi rády nav‰tûvují a seznamují je s literaturou. Paní uãitelky se ve Vincentu úãastní
pﬁedná‰ek s pedagogick˘m zamûﬁením.
Velice dobrou a úzkou spolupráci máme se základní ‰kolou, jíÏ jsme souãástí.
V˘bornû máme zavedenu spolupráci s na‰imi kolegynûmi z prvního stupnû základní ‰koly. Vzájemnû se nav‰tûvujeme s dûtmi z prvních tﬁíd. Kolegynû z prvního
stupnû v minulosti zavedly pro dûti z M·
krouÏek pﬁípravy do Z·, o kter˘ je ze strany rodiãÛ znaãn˘ zájem, a nyní ho jiÏ realizují na‰e paní uãitelky. K dispozici je nám
také tûlocviãna Z·, kde pﬁed‰kolní tﬁídy
cviãí nûkolikrát do mûsíce. Tûlocviãnu na
Vinoﬁském námûstí vyuÏíváme témûﬁ dennû. Pro tento ‰kolní rok máme domluveno
vyuÏití uãebny s interaktivní tabulí, coÏ bude pro dûti nové.
Spolupracujeme i s dal‰ími organizacemi, ale na to by nám asi nestaãil ani cel˘
zpravodaj.
M· má celkem devût tﬁíd v pûti budovách a ãtyﬁi zahrady, coÏ je celkem
nezvyklé. Jak k tomuto rozmanitému
stavu do‰lo?
Do mateﬁské ‰koly ve Vinoﬁi jsem nastoupila v roce 1994 a zanedlouho jsem se
stala její ﬁeditelkou. Tehdy to v‰ak byla
dvoutﬁídní podniková ‰kolka, kterou mûstská ãást v ãele s panem starostou Jaroslavem Krajlem odkoupila v roce 2001. M·
mûla v té dobû dvû tﬁídy vybavené pÛvodním, zastaral˘m nábytkem. Tehdy se pﬁi-

stavûlo na pÛvodní budovu patro s jednou tﬁídou. Po rozsáhlé bytové v˘stavbû
ve Vinoﬁi jsme záhy zjistili, Ïe to opût bude málo. Proto byly k základní ‰kole pﬁistavûny dal‰í dvû tﬁídy vyuÏívané pﬁed‰koláky. To uÏ byl panem starostou pan
Franti‰ek ·varc. Ani pûtitﬁídní mateﬁská
‰kola ale kapacitnû nestaãila. Proto byly
ve staré ‰kole na Vinoﬁském námûstí vybudovány dal‰í dvû krásné tﬁídy, a mûli
jsme tﬁíd sedm. Poãet obyvatel Vinoﬁe
v‰ak stále rostl a ani sedm tﬁíd nestaãilo.
Proto se dnes mÛÏeme py‰nit je‰tû dal‰ími tﬁemi tﬁídami v samostatn˘ch budovách. V‰echny tyto tﬁídy jsem mûla na
starost vybavit. Bylo pro mû velkou v˘zvou, aby se v nich dûti cítily dobﬁe, aby
se v‰e hodilo právû do té ãi oné budovy.
Leckdy jsem musela hodnû zapojit fantazii, to kdyÏ tﬁída vypadala jako stavba,
av‰ak uÏ se musel po v˘bûrovém ﬁízení
objednat nábytek. Na dobré úrovni je
u nás téÏ vybavení tﬁíd hraãkami a didaktick˘mi pomÛckami, pﬁesto je samozﬁejmû dále doplÀujeme a modernizujeme.
Zmínit musím také rekonstrukci kuchynû
M· v dobû nedávné, za souãasného pana
starosty Ing. Michala Biskupa.
V souãasné dobû je kapacita pro dûti
tﬁíleté naprosto dostaãující a vinoﬁ‰tí se
nemusí obávat, Ïe by se jejich dûti do ‰kolky nedostaly. Po pﬁedchozích letech je to
témûﬁ povzná‰ející pocit.
V ãem se M· ve Vinoﬁi li‰í od jin˘ch
mateﬁsk˘ch ‰kol v okolí?
Rozhodnû se li‰í v jiÏ zmínûném poãtu
devíti tﬁíd v pûti budovách. Od kolegyÀ z jin˘ch ‰kolek ãasto sl˘chám, Ïe by takov˘
„kolos“ nechtûly mít na zodpovûdnost. Ale
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já v tom vidím po tûch letech ohromn˘ pﬁínos, a nejsem na tu zodpovûdnost sama.
V˘hodou je v˘borná spolupráce s vedením
základní ‰koly.
TéÏ si cením stabilního kolektivu paní
uãitelek, které s dûtmi v˘bornû pracují, mají skvûlé nápady, vytváﬁí projekty. Vím, Ïe
se na nû mohu spolehnout. Nepﬁi‰lo to samo, je za tím ﬁada let spoleãné práce. Tû‰í
mû, Ïe dostáváme pochvalné maily od rodiãÛ, podûkování, a Ïe se k nám hlásí dûti
je‰tû mnoho let po opu‰tûní pomysln˘ch
bran mateﬁské ‰koly.
Velmi se nám také osvûdãilo ponechat
nejmlad‰ím dûtem paní uãitelku na dva roky. Spokojené jsou tak dûti i paní uãitelky.
K nové paní uãitelce tak dûti pﬁechází aÏ
v pﬁed‰kolním roãníku.

a dûti se nemohou potkávat ve vût‰ím poãtu. Distanãní v˘uka u pﬁed‰kolních dûtí
pro nás byla nûco úplnû nového. Nastavili jsme ale stejná pravidla pro v‰echna tﬁi
pﬁed‰kolní oddûlení. Nebudu zde vyjmenovávat vzdûlávací obsah, jen prozradím,
Ïe v pondûlí paní uãitelky poslaly mailem
rodiãÛm zadání úkolÛ a v pátek probíhala
zpûtná vazba, kdy si mohly dûti s paní uãitelkou také telefonovat a neformálnû popovídat. Po znovuotevﬁení tﬁíd pﬁiná‰ely
dûti paním uãitelkám doma vytvoﬁená
portfolia se zadan˘mi úkoly, nûkdy je rodiãe zasílali prÛbûÏnû mailem.

Jak jste v M· zvládli „dobu kovidovou“? Jak v tomto nelehkém období
probíhala Va‰e práce s dûtmi? Pﬁinesla
tato doba do praxe M· také nûjaká pozitiva?
Doba kovidová byla skuteãnû nároãná.
Tehdy jsem ocenila, Ïe máme pût budov

Jaké jsou dal‰í plány a cíle M· na
následující roky?
Rozhodnû pokraãovat v zapoãaté práci. Dál spolupracovat s organizacemi, vyzdvihnout musím nesmírnû dÛleÏitou spolupráci kolegyÀ na jednotliv˘ch budovách.
Zatím jsem nezmínila, Ïe u kaÏdého dítûte provádíme diagnostiku. Pﬁi pﬁechodu do
pﬁed‰kolní tﬁídy si paní uãitelky mezi sebou pﬁedávají poznatky z diagnostiky, tedy co je pro dané dítû dobré, jak s ním pra-

covat, na co se zamûﬁit, aby bylo dobﬁe pﬁipravené na vstup do základní ‰koly. Následnû je dÛleÏitá jiÏ zmínûná dobﬁe zavedená spolupráce se Z·, kam pﬁechází
naprostá vût‰ina na‰ich dûtí. V na‰ich plánech a cílech je vÏdy na prvním místû dítû. Pﬁipravit ho plnohodnotnû na vstup do
Ïivota. Nemyslet jen na materiální stránku, dÛleÏité je si pro nûj najít ãas, vûnovat
se mu. Jak u nás v mateﬁské ‰kole, tak v rodinû. âas vûnovan˘ dûtem je niãím nenahraditelná hodnota, která se nám jednou
urãitû kladnû vrátí.
Po stránce materiálního rozvoje bychom se chtûli zamûﬁit na dal‰í vybavení
zahrad. Pﬁed‰kolákÛm by pﬁírodní prÛlezka z vrbového proutí udûlala urãitû radost,
mlad‰ím dûtem pﬁírodní pﬁekáÏky, aby si
mohly dobﬁe rozvíjet motoriku. Vybavení
zahrad je do budoucna pro nás prioritou.
Dûkujeme za Vá‰ ãas a za rozhovor.
Dal‰í aktuální informace a zajímavosti
o ‰kole jsou k dispozici na www.zsvinor.cz.
Petra Lindovská, Johana Bene‰ová

„Rou‰kov˘“ bazar obleãení a vûcí ve Vinoﬁi
Covidov˘ rok se s rokem se‰el a jarní bazárek jsme opût z naﬁízení vlády zorganizovat nemohly, tak pﬁi‰el na ﬁadu znovu aÏ ten
podzimní. JelikoÏ jsme nemohly tu‰it, jak
dlouho bude moÏné takové akce poﬁádat
a vzhledem k dal‰ímu termínu voleb zaãátkem ﬁíjna, uspoﬁádaly jsme bazárek hned po
zaãátku ‰kolního roku 10.–11. záﬁí. Úãast
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prodávajících i nakupujících byla viditelnû
niÏ‰í neÏ v minul˘ch letech, ale my stále vûﬁíme, Ïe poﬁádat tuto akci má smysl.
Chtûla bych touto cestou znovu moc
a moc podûkovat v‰em maminkám a Ïenám, které nám zÛstávají vûrné a pﬁiloÏily
ruku k dílu a i pﬁes hezké sobotní poãasí
„ukradly“ svÛj voln˘ ãas a místo s rodinou

ho vûnovaly nám, ale pﬁedev‰ím vám.
A protoÏe jsem vûãn˘ optimista tak vûﬁím,
Ïe v roce 2022 se nám podaﬁí uspoﬁádat
uÏ i ten jarní. Zatím jsme radûji termín nevybíraly, takÏe v bﬁeznu hledejte po Vinoﬁi
známé plakáty. Tû‰íme se na vás.
Za organizaãní t˘m s díky
Gabriela Roberta Kludská
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Kamínky ve Vinoﬁi (od ﬁíjna 2021)
OD ¤ÍJNA JSME PRO VÁS P¤IPRAVILI MALOU PÁTRAâKU. JISTù JSTE UÎ ZAZNAMENALI, T¤EBA P¤I PROCHÁZCE, ÎE SE OBâAS NùKDE V OBCI VYSKYTUJÍ BAREVNÉ POMALOVANÉ KAMÍNKY. I MY JSME SE ROZHODLI
P¤IPOJIT K TÉTO KAMÍNKOVÉ H¤E. JEN TROCHU JINAK, NEÎ JE V·EOBECNù ZVYKEM.
Na‰e kamínky mají stejn˘ hlavní obrázek a ze zadní strany odkaz na Facebook
spolku Kultura Vinoﬁ.
Hra mÛÏe mít dvû podoby. První je: hledej, vyfoÈ a sdílej u nás na FB Kultura Vinoﬁ. Druhá je: hledej, seber a pﬁijì na akci,
kterou poﬁádáme, vymûnit za odmûnu.
Plakáty na na‰e akce poznáte podle stejného symbolu, jako je na kamínkách. Symbol je i souãástí na‰eho loga. NejbliÏ‰í akce, na které budete moci kamínky pﬁinést,
je pohádka Jak pejsek s koãiãkou chystali
Vánoce (28. 11.), Mikulá‰ jde Vinoﬁí (5. 12.)
a dále na âesko zpívá koledy (8. 12).
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Pohádkov˘ les
(30. 10. od 10 do 13 hod.)
Pohádkov˘ les vznikl z potﬁeby udûlat
nûco malého a milého pro nejmen‰í a jejich rodiãe. A také vyuÏít trochu akcemi
opomíjen˘ kout na‰í Vinoﬁe, coÏ je Obora
u Pohankova rybníku.
Kultura Vinoﬁ, z. s.

ZU· Folklorika úspû‰nû zahájila první ‰kolní rok ve Vinoﬁi
Od leto‰ního záﬁí zahájila ve Vinoﬁi svou
ãinnost ZU· Folklorika. V‰e se událo velmi
rychle a bûhem léta jsme se s vedením ZU·
Folklorika domluvili, Ïe by Ïáci i lektoﬁi vinoﬁského umûleckého spolku VinoHra pﬁe‰li pod Základní umûleckou ‰kolu Folklorika Praha. V‰e bylo sjednáno „za minutu
dvanáct“, ale podaﬁilo se. Velké díky patﬁí
panu starostovi Biskupovi, kter˘ se za nás
postavil a pomohl nám, a téÏ Z· Vinoﬁ, panu ﬁediteli Tellerovi a zástupkyni paní Lupaãové, kteﬁí nám vy‰li vstﬁíc a poskytli
nám zázemí v budovû staré ‰koly na Vinoﬁském námûstí. Od pondûlí do ãtvrtka je
tedy nyní na Vinoﬁském námûstí nezvykle
ru‰no, pﬁichází mnoho dûtí, pﬁed budovou
ãekají rodiãe na své ratolesti. Vyuãujeme
hru na rÛzné nástroje – flétnu, klavír, kytaru, akordeon, housle, zpûv a povinnou
hudební nauku, ale také v˘tvarku a dramatick˘ obor. JiÏ se také spustila v˘uka ta-
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neãního oboru, o kterou byl velk˘ zájem,
ale del‰í dobu jsme hledali vhodného uãitele. Do novû vzniklé umûlecké ‰koly zaãalo chodit více neÏ 100 dûtí.
Na konci záﬁí uÏ jedna stateãná zpûvaãka reprezentovala novû vzniklou ZU·
pﬁi vítání obãánkÛ v Centru Mariapoli.
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V dobû, kdy by mûl vyjít tento Vinoﬁsk˘
zpravodaj, bude ve Vinoﬁi a následnû i na
dal‰ích místech Prahy, kde ZU· Folklorika pÛsobí, probíhat unikátní hudební projekt. Celosvûtovû známá slovenská cimbálová muzika Cigánski diabli vystoupí 1. 11.
v Centru Mariapoli. Pokud nezasáhne co-

vid a restrikãní opatﬁení, probûhnou dopoledne tﬁi v˘chovné koncerty pro Z· Vinoﬁ
a od 19 hodin koncert pro veﬁejnost. Souãasnû s Cigánsk˘mi diabli vystoupí, jak na
v˘chovnû vzdûlávacích koncertech pro dûti, tak pﬁi veãerním koncertu pro jejich rodiãe a ‰irokou veﬁejnost i Ïáci ZU· Folklo-

rika z Moravy, kde jiÏ ‰kola del‰í dobu úspû‰nû funguje. Vûﬁíme, Ïe to bude milé pﬁedstavení ZU· Vinoﬁi a seznámení s filozofií
Folkloriky a také úÏasná motivace pro na‰e
zaãínající Ïáky, aby za pár let téÏ mohli stát
na podiu s profesionálními hráãi a zaÏívat
tak krásu umûní nejen jako posluchaãi.

Ilustrátorská v˘zva pro dûti – soutûÏ:
Dûti, pojìte nakreslit obrázky k jedné skvûlé italské kníÏce!
aneb âeské dûti z prvních a druh˘ch tﬁíd (moÏno i z mateﬁsk˘ch ‰kolek) ilustrují kníÏku „âipího“ Maria Lodiho
Milé dûti a pﬁátelé mal˘ch neposedn˘ch
vrabãákÛ, v létû jsem z ital‰tiny pﬁeloÏila jedineãnou dûtskou dobrodruÏnou, ov‰em
pravdivou „pohádku“ o nezbedném a horlivém ptáãkovi „âipím“ od Maria Lodiho,
velkého spisovatele a v prvé ﬁadû vynikajícího ãlovûka, uãitele, jehoÏ nedoÏité sté narozeniny pﬁipadnou na pﬁí‰tí rok. Ráda bych
jeho nejslavnûj‰í román uvedla do ãeského
prostﬁedí právû napﬁesrok. M˘m velk˘m
pﬁáním je, abyste ilustrace nakreslily vy,
ãeské dûti z prvních a druh˘ch tﬁíd (moÏno
i z mateﬁinek) a staly se tak spoluautory
prvního ãeského vydání. Pan uãitel Lodi by
byl za takovou spoleãnost nepochybnû rád,
„âipího“ ostatnû napsal se svou tﬁídou a obrázky mu nakreslily samy dûti.
Kdo by se chtûl stát ilustrátorem „âipího“, pﬁihlaste se do soutûÏe pﬁes mail:
klaralowenstein@yahoo.it do 31. ﬁíjna
a 1. listopadu 2021 vám bude pﬁidûleno
ãíslo kapitoly, krátká synopse a audiostopa se zadáním ilustrace. Obrázek prosím
kreslete na ãtvrtku A4 pastelkami. Hotovou ilustraci vloÏte do velké obálky, kterou nadepi‰te: âipí ilustrace. Do velké
obálky vloÏte je‰tû jednu men‰í s lísteãkem,
kde bude uvedeno: ãíslo kapitoly va‰í ilustrace, va‰e jméno, pﬁíjmení, vûk, tﬁída, ‰kola, adresa a kontakt na rodiãe. Malou obálku nadepi‰te: SoutûÏ – âipí. Obálku
zalepte. KaÏd˘ soutûÏící mÛÏe vytvoﬁit aÏ
tﬁi ilustrace, kaÏdou k jiné kapitole. NezapomeÀte se o nû pﬁihlásit.
SoutûÏ „âeské dûti ilustrují âipího“ zaãíná 1. listopadu a konãí 31. prosince 2021.
Ilustrace posílejte:
Klára Löwensteinová
Z· Dr. Edvarda Bene‰e,
Nám. Jiﬁího Berana 500,
196 00, Praha 9 – âakovice,
tel.: 724 909 585.
Vítûzné ilustrace a jejich autory vyhlásíme 31. ledna 2022 a obe‰leme v‰echny
soutûÏící mailem.

Vybrané ilustrace budou zaﬁazeny do
kníÏky „âipí“ a dûti budou uvedeny jako její ilustrátoﬁi a dostanou autorsk˘ v˘tisk. Ze
v‰ech soutûÏních obrázkÛ bude uspoﬁádána v˘stava v âakovicích, ta bude doprovozena scénick˘m ãtením z „âipího“ a divadelním pﬁedstavením „Kopec“ na pﬁelomu
záﬁí-ﬁíjna 2022. Místo a datum vernisáÏe
upﬁesníme.

Tû‰ím se na va‰e ilustrace! KníÏka bez
nich by byla smutná a dûtem by se nelíbila. âipí je nyní ve va‰ich rukách a na va‰í
fantazii!
Se srdeãn˘m podûkováním a v oãekávání
Klára Löwensteinová
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Ctûnick˘ hudební festival 2021
V˘bûrem fotografií se vracíme k úspû‰nému prvnímu roãníku Ctûnického hudebního festivalu, kter˘ probûhl ve dnech 27.29. ãervence 2021. Nov˘ kulturní projekt
byl poﬁádán ve spolupráci Mâ Praha-Vinoﬁ,
Mâ Praha-âakovice, Mâ Praha 19 Kbely,
obce Pﬁezletice, Zámeckého areálu Ctûnice a soukrom˘ch sponzorÛ. Tû‰í nás, Ïe si
okamÏitû na‰el své spokojené diváky, takÏe se uÏ v tûchto chvílích pﬁipravuje da‰í
roãník. Ve dnech 19.-21. ãervence 2022 se
tedy na vás opût tû‰í ctûnick˘ areál
a v nûm dal‰í renomovaní interpreti (tentokrát nejen) klasické hudby...
(red)

Hvûzdy zahajovacího koncertu: harfenistka Kateﬁina Englichová, sopranistka Kateﬁina
KnûÏíková a hobojista Vilém Veverka v sálu Koãárovny

I díky venkovnímu stanu s obãerstvením pro v‰echny náv‰tûvníky mûl festival
tu správnou letní atmosféru...

Poslední z koncertÛ vyzkou‰el moÏnosti zámeckého nádvoﬁí.
Populární neapolské písnû zde zazpívali barytonista Jiﬁí Rajni‰
a sopranistka Tereza Dlouhá za doprovodu tûlesa Napolitan Quartet.

Autorem my‰lenky i dramaturgie
Ctûnického hudebního festivalu je
vinoﬁsk˘ místostarosta Robert Rytina
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Foto: Jana âesáková Hyklová, Pavel Hykl, Jan Îádník, 2021

Na druhém koncertu vystoupili poprvé spoleãnû ãlenové v˘znamného hudebního rodu
KaÀkÛ: houslista Libor, sopranistka Lucie a violoncellista Michal

■ Vincent a knihovna

Na‰e podzimní plány
Zaãátkem záﬁí jsme s velkou radostí, plni energie a plánÛ otevﬁeli dveﬁe na‰eho
Centra. A to doslova - jiÏ tradiãnû DNEM
OTEV¤EN¯CH DVE¤Í. Bûhem celého odpoledne pﬁicházeli rodiãe s dûtmi i dospûlí
náv‰tûvníci a zajímali se o aktuální nabídku kurzÛ a krouÏkÛ. Ladily se ãasové rozvrhy, skupiny kamarádÛ, úrovnû znalostí
a nejrÛznûj‰í moÏnosti lektorÛ. V‰ichni
jsme byli rádi, Ïe koneãnû opût zaãínáme,
ale také jsme si vzájemnû povzdychli nad
stále trvající hrozbou pﬁípadn˘ch omezení, která mohou pﬁijít.
V tuto chvíli máme za sebou jiÏ nûkolik
t˘dnÛ bûÏného provozu, snaÏíme se dodrÏovat bezpeãné prostﬁedí, ãasto vûtráme,
v‰e pravidelnû dezinfikujeme a pﬁi vût‰ím
poãtu náv‰tûvníkÛ jsme pﬁipraveni kontrolovat bezinfekãnost. Na‰ím centrem uÏ
se opût oz˘vá zpûv, hudba, smích a pﬁekvapivû i pláã. Na‰tûstí jen pláã miminek,
která k nám pﬁicházejí s maminkami do
laktaãní poradny kaÏdé úter˘ dopoledne.
Stavební úpravy nov˘ch prostor pod
zdravotním stﬁediskem se lehce protáhly
a stûhování pﬁi‰lo aÏ zaãátkem ﬁíjna. DÛleÏité je, Ïe se tûlocviãna ve Vincentu promûní v sál s ‰irok˘mi moÏnostmi vyuÏití.
Jednak bude slouÏit jako uãebna lektorÛm,
dále jako pﬁedná‰kov˘ sál pro knihovnu
(plánujeme nejrÛznûj‰í setkávání, máme
pﬁipraven˘ program i pro dûti ze ‰kolní duÏiny) a pﬁedev‰ím bude sál fungovat pro
na‰e seniory. Ti k nám zavítali jiÏ 1. ﬁíjna,
aby se s prostory centra seznámili, a spoleãnû jsme oslavili Mezinárodní den seniorÛ (více v ãlánku pana Jana âervenky na
str. 5). Na prosinec máme je‰tû naplánovan˘ v˘let na adventní a vánoãní prohlídku zámku LouãeÀ se spoleãn˘m obûdem.
Vrcholí u nás také pﬁípravy na akci Rozsvûcení vánoãního stromu, která sice probûhne aÏ za nûkolik t˘dnÛ, ale takto velkou
událost je nutné chystat s dostateãn˘m
pﬁedstihem. Moc si pﬁejeme, aby nás nic
neomezilo a mohli jsme se setkat se sv˘mi pﬁáteli u svaﬁáku pﬁed farou. Na pﬁípravách spolupracujeme s Vinoﬁskou farností i Centrem Mariapoli a také s místními
spolky. Krásná kulisa na‰eho námûstí pﬁímo vybízí ladit adventní nedûli do staroãeské podoby, a tak nebudou chybût farmáﬁské stánky, kolotoã ﬁezbáﬁe Matûje,
kováﬁ, divadelní pohádka pro dûti, spousta svût˘lek a vÛní a tﬁeba pﬁiletí i posel nebesk˘. Moc se na tento ãas tû‰íme a vûﬁíme, Ïe vy také.
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Teì je v‰ak teprve ﬁíjen a my vás chceme pozvat na jiÏ tradiãní, pravda, letos
moÏná lehce netradiãní, LampioÀák. Termín leto‰ního prÛvodu je stanoven na
sobotu 6. listopadu. Sledujte na‰e infokanály, kde budeme v‰e postupnû upﬁesÀovat.

V listopadov˘ch Vinoﬁsk˘ch novinách
pak zveﬁejníme v‰echny informace a tﬁeba i trasu leto‰ního LampioÀáku.
Pﬁeji krásn˘ podzimní ãas a tû‰ím se na
setkání ve Vincentu nebo na nûjaké vinoﬁské akci.
Markéta Kilingerová

Vincent a knihovna ■

Noc literatury mûla vinoﬁskou premiéru

Celorepublikov˘ projekt Noc literatury
má za sebou jiÏ 13. roãník, pro Vinoﬁ to
v‰ak bylo letos poprvé. Na první roãník byla náv‰tûvnost nad oãekávání. Posluchaãi,
kteﬁí vyrazili do ulic Vinoﬁe, za znám˘mi
osobnostmi si akci pochvalovali a byli pﬁíjemnû pﬁekvapeni spontánní debatou, která se po pﬁeãtení ukázky spontánnû rozpoutala. V komorním prostﬁedí tak byla
moÏnost povídat si s Lenkou Krobotovou,
Luká‰em Pﬁíkazk˘m, Eduardem Stehlíkem
a Bárou Polákovou. V‰echny ãtyﬁi kníÏky,
ze kter˘ch byly ukázky ãteny, jsou zaﬁazeny do fondu na‰í knihovny, máte tedy
moÏnost si je pﬁijít pÛjãit.
Dûkujeme Farnosti Vinoﬁ, Centru Mariapoli a Ilju Vlãkovi, Ïe tento projekt podpoﬁili a nabídli své prostory pro vytvoﬁení
ãtecího místa. Akce tak nabídla moÏnost
nahlédnout do bûÏnû nepﬁístupn˘ch prostor, ale i do míst oblíben˘ch.
Radostná je i zpûtná vazba od úãinkujících, kteﬁí si pochvalovali posluchaãe
i prostory hostitelÛ.
Tû‰íme se na pﬁí‰tí Noci s literaturou.
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■ Vincent a knihovna

Letní kolo fotosoutûÏe uzavﬁeno
POSLEDNÍM, âVRT¯M KOLEM V PO¤ADÍ BYLA UZAV¤ENA NA·E FOTOSOUTùÎ KALENDÁ¤ VINO¤E 2022. TENTOKRÁT SE NÁM SE·LY FOTOGRAFIE S LETNÍ VINO¤Í.

1.místo.autor pan Lubomír Viãan

2. místo.autor pan Vladimír Pekník

3. místo.autor pan Vladimír Pekník

Pﬁedstavujeme vám vítûzné fotografie a gratulujeme autorÛm, kteﬁí si od nás odnesli vûcné dárky a poukázky od Centra
Foto‰koda. A my se mÛÏeme pustit do v˘roby nového kalendáﬁe.

28

Ze Ïivota ‰koly ■

Základní ‰kola
Nov˘ ‰kolní rok
Organizace: podzimní prázdniny
ﬁeditelské volno
vánoãní prázdniny
pololetní prázdniny
jarní prázdniny
velikonoãní prázdniny
‰kolní rok konãí ve ãtvrtek

27. 10. – 31. 10. 2021
20.–22. 12. – rekonstrukce kuchynû
23. 12. 2021 – 2. 1. 2022
4. 2. 2022
12.–20. 3. 2022
14. 4.–18. 4. 2022
30. 6. 2022

Tﬁídy: Celkov˘ poãet ÏákÛ 646 v 28 tﬁídách, prÛmûr 23,1 Ïáka na tﬁídu.
V leto‰ním ‰kolním roce jsme 1. 9. pﬁivítali 3 první tﬁídy , celkem 61 dûtí.
Tﬁída ÏákÛ celkem hochÛ dívek
I.A
20
11
9
I.B
20
11
9
I.C
21
11
10
II.A
25
13
12
II.B
25
11
14
II.C
24
12
12
III.A
24
14
10
III.B
25
11
14
III.C
24
14
10
IV.A
22
12
10
IV.B
23
13
10
IV.C
23
13
10
IV.D
23
10
13
V.A
24
10
14

tﬁídní uãitel
Romana Zikmundová
Dana Mí‰ková
ZdeÀka De Kok
Eva Palkovská
Vendula Tomanová
Vûra BartÛ‰ková
Martina Dlouhá
ZdeÀka VáÀová
Iveta Bou‰ová
Iveta Koníãková
Petra ·árová
Alena Bosová
Dagmar Tomanová
Ján Richter

Poãet tﬁíd zÛstal stejn˘ jako v loÀském
‰kolním roce, ani poãet ÏákÛ se v˘raznûji
nezmûnil. ·kola je tímto zcela naplnûna,
není jiÏ Ïádn˘ voln˘ prostor v ‰atnách na
chodbách, v jídelnû ani ve druÏinû. Pﬁi vyzvedávání dûtí z druÏiny funguje paní vrátná, rodiãe mají prostor na ãekání uvnitﬁ za
vchodem. V‰echny potﬁebné informace
naleznete na webu ‰koly, adresa zÛstala
stejná: www.zsvinor.cz .
Po kovidové pauze opût rozjíÏdíme zájmové krouÏky, letos otvíráme 20 skupin,
nûkteré vícekrát t˘dnû, jsou zveﬁejnûny na
internetu. KrouÏky zaãaly první t˘den v ﬁíjnu a konãí koncem kvûtna nebo zaãátkem
ãervna. KrouÏek s hodinovou t˘denní dotací stojí od 1000 do 1500 Kã za rok – podle poãtu dûtí a nároãnosti na pomÛcky.
KrouÏky s vícehodinovou t˘denní dotací
jsou úmûrnû draÏ‰í. Letos opût mÛÏete platit za krouÏky i pﬁíkazem k úhradû. Îádáme v‰echny, kteﬁí toho vyuÏijí, aby dÛslednû dodrÏeli pokyny k platbû. MoÏnost platit
v hotovosti zÛstává zachována. Platí se rovnou za cel˘ rok, pokud nûjak˘ Ïák pﬁestane po pololetí chodit, odpovídající peníze
na Ïádost rodiãÛ vrátíme.

Sport

Tﬁída ÏákÛ celkem hochÛ dívek
V.B
24
11
13
V.C
22
10
12
VI.A
21
8
13
VI.B
25
10
15
VI.C
25
11
14
VII.A
24
15
9
VII.B
24
13
11
VII.C
23
10
13
VII.D
24
12
12
VIII.A
19
9
10
VIII.B
21
9
12
VIII.C
23
12
11
IX.A
24
12
12
IX.B
24
13
11

Nejlep‰í sportovce jsme letos kvÛli kovidu nevyhla‰ovali. Novou sportovní sezónu jsme zahájili 27. (I.–III.roãník) a 29. záﬁí (IV.–V. roãník) XXXIV. roãníkem bûhu

tﬁídní uãitel
Jan ·míd
Kateﬁina Kautská
Petr La‰toviãka
Lenka Pobudová
Iva Javorková
Aneta Dopitová
Adéla Kocmanová
Dana Chludilová
Martina Hartlová
Vojtûch Klimt
SoÀa Tomková
Milan Lipták
TáÀa Grochálová
Jana Slavíãková

„Miranovy duby“, pﬁeboru ‰koly v pﬁespolním bûhu. BûÏelo 276 dûtí, v˘sledky najdete na webu ‰koly.
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■ Ze Ïivota ‰koly
❚ Pﬁipravujeme – pro leto‰ní zimu jsme
si rezervovali na lyÏaﬁsk˘ kurz opût Horsk˘ hotel Vltava ve StráÏném v Krkono‰ích,
a to ve dvou termínech. Kurzy probûhnou
5.–12. 2. 2022 pro Ïáky 8.roãníku, kteﬁí vloni nebyli a 12. 2.-19. 2. pro Ïáky 7.C a D.
7.A a B vyjede v pﬁí‰tím ‰kolním roce. Pokud vyjede nûkterá tﬁída na ‰kolu v pﬁírodû, je pro celou ‰kolu urãen jednotnû termín 20.–24. 6. 2022.

Zde se jiÏ bude ﬁe‰it pﬁedev‰ím prospûch
a chování dûtí. MoÏnost individuální schÛzky s k˘mkoliv z uãitelÛ nebo z vedení ‰koly zÛstává zachována, je potﬁeba se ale
pﬁedem telefonicky domluvit. Za tímto
úãelem je u kaÏdého vyuãujícího zavedena pravidelná pÛlhodina t˘dnû, kdy bude
urãitû k dosaÏení na telefonu (ãasy na webu ‰koly) – lze volat samozﬁejmû kdykoliv,
ale bez záruky zastiÏení uãitele.

❚ Tﬁídní schÛzky – budou letos opût tﬁikrát. První (organizaãní) uÏ probûhla 16.9.,
dal‰í budou korespondovat se ãtvrtletím,
termíny konání 18. 11. 2021 a 21. 4. 2022.

❚ SchÛzka rodiãÛ budoucích prvÀáãkÛ –
pro zájemce o zodpovûzení dotazÛ a prohlídku ‰koly z ﬁad rodiãÛ budoucích prvÀáãkÛ dûláme tradiãnû schÛzku. V leto‰ním

‰kolním roce bude ve ãtvrtek 17. 3. 2022
od 17 h ve ‰kolní jídelnû. Srdeãnû zveme.
Zápis do Z· bude v dubnu (v té dobû pﬁijímáme i Ïádosti o odklad ‰kolní docházky, je potﬁebné mít patﬁiãná doporuãení
ped.psych.poradny a dûtského lékaﬁe nebo
klinického psychloga), zápis do M· bude
v kvûtnu. Termíny budou na webu ‰koly.
❚ Nakonec mÛÏeme pouze vyjádﬁit pﬁání,
aby letos v˘uka probíhala klasickou formou
a nedo‰lo jako vloni k uzavﬁení ‰kol. Karanténû se asi obãas nûjaká tﬁída nevyhne (zatím se to stalo 3x). UpozorÀujeme, Ïe o ní
rozhoduje hygiena, nikoliv vedení ‰koly.

·kolní druÏina – neuvûﬁitelné....

Dne prvního záﬁí se po letních prázdninách znovu otevﬁely v‰echny ‰koly, tedy
i ta na‰e vinoﬁská. V jin˘ch letech zcela
bûÏná záleÏitost, v posledních dvou letech
jsme si moÏná v‰ichni ﬁekli hurá.... Dovolte, abych vám po mûsíci pﬁedala pár informací o ‰kolní druÏinû. Stále máme sedm oddûlení a stále jsme s kolegynûmi
vychovatelkami ve stejné sestavû. O první
tﬁídy se starají vychovatelky Hana Tupá,
Kateﬁina ·ottová, Iveta Binderová, druh˘m
tﬁídám se vûnují vychovatelky Hana Weishauptová a Lenka Kosmannová, tﬁetím tﬁídám vychovatelky Jitka Kuchlerová a SoÀa âervenková. Leto‰ní prvÀáãci mají své
druÏinové tﬁídy v druÏinov˘ch prostorech
pod lékárnou. Vzhledem k tomu, Ïe jejich
dopolední v˘uka probíhá v budovû ‰koly
na Vinoﬁském námûstí, musí se tedy nauãit pﬁechody nejen do ‰kolní jídelny, která
je umístûna v hlavní budovû ‰koly, ale
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i pﬁechody do své druÏiny. Dûti jsou ‰ikovné a za plné podpory sv˘ch vychovatelek,
ale pﬁedev‰ím i sv˘ch rodiãÛ v‰e zvládají
velmi dobﬁe. V druÏinû si jiÏ zvykly a uÏívají v‰e, co odpolední ãas ve spojitosti se
‰kolní druÏinou nabízí. Jinak tomu není ani
u druháãkÛ, kteﬁí jsou jako v loÀském ‰kolním roce rozdûleni do dvou tﬁíd ‰kolní druÏiny, jedna je umístûna v hlavní budovû
‰koly, druhá v pﬁístavbû u jídelny. I tﬁetí tﬁídy zÛstávají v prostorách, kde jsou jiÏ zvyklé,
a to v hlavní budovû ‰koly. Bûhem mûsíce
záﬁí, jsme se stihli pﬁivítat, pﬁipomenout
v‰e potﬁebné a rozjet pln˘ provoz druÏinov˘ch tﬁíd. Kromû bûÏné náplnû druÏinov˘ch ãinností, trávíme vzhledem k pﬁíznivému poãasí více ãasu venku aÈ formou
náv‰tûvy hﬁi‰È, procházek, nebo náv‰tûvami pﬁírody. SnaÏíme se vyuÏít v‰e, co Vinoﬁ pro tuto pﬁíleÏitost nabízí. Absolvovali jsme i pﬁíjemné pozvání na prezentaci
zájmov˘ch krouÏkÛ do KVC Vincent od paní Markéty Kilingerové, za coÏ dûkujeme.
Zájmové krouÏky, které zaji‰tuje ‰kola, nebo agentury zaãínají jiÏ v mûsíci ﬁíjnu.
V souãasné dobû je v‰e dalo by se ﬁíci ideální a já nám v‰em pﬁeji, aÈ tento stav setrvá co nejdéle. Dûkujeme v‰em rodiãÛm
za spolupráci, která je pro nás pﬁínosná po
cel˘ ‰kolní rok, ale v úvodu ‰kolního roku,
kdy se v‰e tzv. ladí je nepostradatelná. Pﬁeji v‰em krásné, klidné dny.
Lenka Kosmannová
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Mateﬁská ‰kola

1. 9. jsme ve v‰ech devíti tﬁídách s radostí pﬁivítali pﬁíchozí dûtiãky. Ty, co uÏ do
‰kolky chodily, se moc tû‰ily a hned se seznámily s kamarády, kteﬁí pﬁi‰li poprvé.
Kromû ãinností obsaÏen˘ch v na‰em
·kolním vzdûlávacím programu, a které
s dûtmi dokáÏeme postupnû plnit, nabízíme v rámci mateﬁské ‰koly i nûco navíc.
V odpoledních hodinách jsou to pro
pﬁed‰kolní dûti tyto krouÏky: pﬁíprava na
základní ‰kolu, anglick˘ jazyk s agenturou
Language Zone, od listopadu kurz plavání.
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Pro mlad‰í dûti krouÏky: v˘tvarné, sportovní a pﬁírodovûdné. Na kaÏdé z pûti budov tak mají rodiãe moÏnost dûti pﬁihlásit
dle uvedené nabídky.
UÏ v záﬁí dûti zvládly první akci. Klaun
Pepíno nás opût nav‰tívil, koneãnû jsme se
doãkali!
Pepíno pﬁijel se sv˘mi psími kamarády
a milou paní asistentkou. Spoleãnû si pro
dûti pﬁipravili pﬁedstavení s balonky a obruãemi. Jako obvykle zapojil do vystoupení dûti i nûkteré paní uãitelky. Zábavné,

vtipné dopoledne bylo plné nejen dûtského smíchu. V˘znamnou akcí bylo vystoupení na‰ich pﬁed‰kolních dûtí na oslavách
99 let od zaloÏení TJ Sokol Vinoﬁ. Vystoupení si pﬁipravily paní uãitelky s dûtmi ze
v‰ech tﬁí pﬁed‰kolních tﬁíd a bylo opravdu
nádherné. Velké podûkování patﬁí jim i rodiãÛm, kteﬁí dûti na akci doprovodili. My se
jiÏ teì tû‰íme na ﬁíjnovou pohádku, Co malí medvûdi o podzimu nevûdí. O tom zase
pﬁí‰tû.
Za kolektiv M· Jana Kováﬁová

Ze Ïivota ‰koly ■

D˘nûjáda v mateﬁské ‰kole

13. ﬁíjna se v mateﬁské ‰kole konal jiÏ
11. roãník tradiãní D˘nûjády. Dûti se na ni
pilnû pﬁipravovaly a moc se tû‰ily. V kaÏdé
tﬁídû se tvoﬁilo a následnû zdobilo prostﬁedí tﬁíd i chodeb. Zapojili se také rodiãe, kteﬁí mûli za úkol doma s dûtmi nazdobit d˘ni dle vlastní fantazie. Dûti o tom
paní uãitelce nad‰enû vyprávûly. Se‰lo se
nám pﬁes stovku opravdu nádhern˘ch d˘ní a my rodiãÛm moc dûkujeme za spolupráci. V den konání dûti plnily nejrÛznûj‰í
úkoly a soutûÏe. Napﬁíklad úkoly z pavuãiny, lovily pavouky a netop˘ry z vody, házely ka‰tany na cíl, vybarvovaly omalovánky,
pracovní listy s d˘nûmi, pﬁená‰ely d˘niãky
na lÏíci, skákaly v pytlích, zahrály si fotbálek s látkov˘m míãem. Pﬁi klidov˘ch chvilkách skládaly puzzle s motivy d˘nû. Dost
ãasu zbylo i na pûknou diskotéku. Za závûr
dûti dostaly diplom a odmûnu, ale hlavnû si
odná‰ely nezapomenutelné záÏitky.
Jana Kováﬁová
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Vzpomínka na zemﬁelé - „Du‰iãky“

Milí sousedé a vinoﬁ‰tí farníci,
k listopadov˘m dnÛm neodmyslitelnû
patﬁí dva v˘znamné kﬁesÈanské svátky, které se – podobnû jako Vánoce - dot˘kají
i tûch, kteﬁí se za "vûﬁící" nepovaÏují a do
kostela zpravidla nechodí. Hned první listopadov˘ den je slavností V‰ech svat˘ch.
V tento den si pﬁipomínáme nejen známé
svûtce, ale i v‰echny ty o „jejichÏ svatosti
neví kromû Boha nikdo“. Svatí ãi svûtci
a svûtice jsou nám pﬁíkladem, inspirací, jak
dobﬁe proÏít a nepromarnit svÛj Ïivot, jak
pﬁekonávat rÛzné pﬁekáÏky a nástrahy, jak
Ïít ve spoleãenství s druh˘mi. Nejsou pro
nás barvotiskov˘mi obrázky se zlatou svatozáﬁí. Víme, Ïe sami nebyli dokonalí, jejich
Ïivoty byly ãasto komplikované a cesta ke
svatosti spletitá. Tím jsou nám ov‰em lidsky bliÏ‰í, cítíme, Ïe u nich nacházíme pochopení a pomoc ãi podporu.
Na Slavnost V‰ech svat˘ch pﬁímo navazuje Památka v‰ech vûrn˘ch zemﬁel˘ch
(ãi Vzpomínka na v‰echny vûrné zesnulé),
kterou tradiãnû naz˘váme láskypln˘m v˘razem "Du‰iãky". V ãase krátících se dnÛ
a ranních mlh, v ãase blíÏících se Vánoc, ale
i závûru roku vzpomínáme na v‰echny své
blízké, kteﬁí nás pﬁede‰li na vûãnost. Vzpomínáme na nû bez ohledu na to, zda vûﬁíme v posmrtn˘ Ïivot, nebo ne. Pro mnohé
je to ãas, kdy alespoÀ jednou za rok zavítají na hﬁbitov, aby oãistili a ozdobili hroby sv˘ch pﬁíbuzn˘ch a pﬁátel. âasto pﬁe-
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vládá dÛraz na vnûj‰í okázalost, soupeﬁíme se sousedy, ãí hrob bude více ozdoben˘. Nûkdy tím nevûdomky splácíme dluh
vÛãi tûm, kteﬁí patﬁili do okruhu na‰ich
blízk˘ch, a na které jsme - dokud je‰tû Ïili - nemûli ãas. Uplynul˘ rok byl, kvÛli pan-

demii Covid-19 a restrikcím s ní spojen˘m,
ãasem, kdy mnozí nemûli moÏnost rozlouãit se dÛstojnû se zesnul˘mi, mnozí ztratili v krátkém ãase nûkolik pﬁátel a pﬁíbuzn˘ch. Zkusme tedy leto‰ní "Du‰iãky" proÏít
s men‰í okázalostí, ale s o to vût‰ím proÏitkem. Zapalme svíce na hrobech i doma,
vezmûme si album fotografií, zavzpomínejme s vdûãností na v‰e dobré a krásné,
co jsme se sv˘mi blízk˘mi proÏili. Poprosme je v duchu
za odpu‰tûní kﬁivd a sami jim odpusÈme, aÈ opravdu mohou ODPOâÍVAT VE
SVATÉM POKOJI.
Nenechme se pﬁemoci zármutkem, ale
pﬁetavme bolest v nûco pozitivního moudré nakládání s ãasem, kter˘ je nám
dán, dobré proÏívání kaÏdodennosti,
schopnost vidût v druh˘ch dobro, ochotu
pomáhat jim a umûní nepomûﬁovat v‰e, co
se kolem nás dûje, sv˘m vÏdy trochu sobeck˘m já a jeho poÏadavky.
Dovolte, abychom vás jménem farnosti pﬁi kostele Pov˘‰ení sv. KﬁíÏe pozvali
k úãasti na spoleãn˘ch vzpomínkách na
zemﬁelé. V nedûli 31. ﬁíjna 2021 za nû bude v 17:00 hod. slouÏena m‰e sv. v kostele ve Cvrãovicích a v úter˘ 2. listopadu od
18:00 hod. na hﬁbitovû ve Vinoﬁi.
/ry
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Baráãníci
DùKUJEME PANÍ KERPLOVÁ
Na jaﬁe leto‰ního roku mû kontaktovala paní Kerplová, b˘vala obãanka Vinoﬁe.
Paní Kerplová mûla Vinoﬁ vÏdy ráda,
pracovala na úﬁadû, tehdy na Národním
v˘boru. Byla dlouholetou ãlenkou baráãníkÛ a tento spolek ji zÛstal v srdci i kdyÏ se
z Vinoﬁe odstûhovala. Velmi nás potû‰ilo

její rozhodnutí, darovat na‰emu spolku
kroje, o které ﬁádnû peãovala a má k nim
osobní vztah. Darovala je na‰emu spolku
s dopisem, kter˘ vám s jejím svolením dáváme k pﬁeãtení. Dopis obsahuje vzpomínky, které nás usvûdãují, jak nutné je nezapomínat na minulost. Uvûdomit si, Ïe i ti,

kteﬁí dnes jiÏ "netanãí" byli pﬁed námi
a udrÏeli pro nás moÏnost oslavit v pﬁí‰tím
roce 90.leté zaloÏení spolku. ZároveÀ v nás
probouzí chuÈ a povinnost udrÏovat staré
zvyky i tradice a pﬁedávat je dále.
Za OB Vinoﬁ
rychtáﬁka tetiãka Kuãerová

réva. Nastává sklizeÀ léãivého ovoce plody
aronie, jeﬁábu, ‰ípku a rakytníku. Kvûtinami podzimu jsou jiﬁiny, vﬁesy, listopadky.

Sezóna pomalu konãí, podzimní krajina
hraje barvami, zkuste se na chvíli zastavit
a podívat se na krásn˘ podzim.

Zahrádkáﬁi
Prázdniny jsou pryã a na stromech dozrává úroda jablek, hru‰ek a ‰vestek. Padají
vla‰ské oﬁechy, dozrávají ostruÏiny, vinná
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Tûlocviãná jednota Sokol Vinoﬁ
Oslavy 99 let od zaloÏení TJ Sokol Vinoﬁ

Tyto oslavy jsme pojali jako generálku
na rok pﬁí‰tí, kdy budeme slavit kulat˘ch
100 let od zaloÏení. A protoÏe na‰e tetiãky a sousedé z obce baráãnické budou slavit zároveÀ s námi 90 let od zaloÏení, chceme to oslavit spoleãnû. Na oslavu 99 let
jsme pozvali dûti z mateﬁské ‰kolky, dûti ze
Sokola pﬁedvedly ukázku cviãení se ‰védskou bednou, tetiãky baráãnice zatanãily
âeskou besedu a zdravice nám pﬁedali
vzácní hosté. Vystoupili zde ãlenové Poslanecké snûmovny Parlamentu âeské republiky, B. Svoboda a P. Îáãek. Na úvod
nám nádhernû zazpívala hymnu Klárka
Marysková.
B. Svoboda pﬁipomnûl nelehk˘ Ïivot Sokola, kdy jeho dûdeãek, coby starosta sokolské jednoty ve Spoﬁilovû byl vyhozen
a celá sokolovna srovnána se zemí. Historik Pavel Îáãek vzpomenul na úlohu sokolstva pﬁi zaloÏení samostatného ãeskoslovenského státu v roce 1918, na jeho
podíl v protinacistickém odboji, zapojení
do akce Antropoid, i na obrovskou cenu,
kterou za to Sokol zaplatil. kdy 8 ﬁíjna 1941
byli pozat˘káni funkcionáﬁi Sokola a odvezeni do Terezína a pozdûji do Osvûtimi.
Byly povraÏdûny mnohdy celé rodiny. Tento den, 8. ﬁíjen, si pﬁipomínáme jako Den
sokolstva.
Za Ïupu Jana Podlipného vystoupil starosta Ïupy, bratr Ludûk Pokorn˘. Spolu
s b˘val˘m i souãasn˘m starostou na‰í jednoty, bratrem M. Hrnãálem a M. Gawdunem, pﬁedali ocenûní Ïupy i jednoty na‰im zaslouÏil˘m ãlenÛm, br. Milanovi
Klivickému a br. Václavu Kubkovi za jejich
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obûtavou práci v TJ Sokol Vinoﬁ, pﬁi pﬁíleÏitosti jejich kulat˘ch narozenin, 75 resp.
70 let. V‰e dokumentovala ‰éfredaktorka
sokolského ãasopisu Vzlet, sestra A. Jago‰ová.
První polistopadov˘ starosta Sokola Vinoﬁ, br. M. Hrnãál, pﬁipomnûl dobu, kdy byl
na sokolovnu vznesen privatizaãní projekt
– s vyuÏitím na sklady. Po velikém boji se
Sokol Vinoﬁ ke svému historickému majetku dostal aÏ soudnû, v roce 1994.
Zdravice nám pﬁedali i zástupci ostatních spolkÛ, za myslivce pﬁedseda B. Pechr,
za rybáﬁe pﬁedseda T. Podzimek, za baráãnice rychtáﬁka V. Kuãerová, za zahrádkáﬁe

pﬁedsedkynû M. Kollarová a za Skauty vÛdkynû H. ·Ûrová. Za mûstskou ãást se zúãastnil 1. místostarosta, M. Anto‰.
Hospodsk˘ nám udûlal vynikající gulá‰,
na stole byly posvícenské koláãky a k pití
voda, pivo i víno.
Moc dûkujeme v‰em, kteﬁí se na‰í oslavy zúãastnili. Dûti ze ‰kolky byly skvûlé, paní uãitelky také, potlesk po jejich vystoupení nebral konce. To samé se dá ﬁíci
i o vystoupení dûtí ze Sokola, stejnû jako
o jejich cviãitelkách. Na‰e baráãnické taneãnice mûly laÈku hodnû vysoko, i ony ale
byly jiÏ tradiãnû skvûlé. Omlouváme se
v‰em, které jsme osobnû jmenovitû nepo-

zvali nebo zapomnûli pozvat. Zveme vás ale
uÏ pﬁedem na oslavy Sokola Vinoﬁ 100 let.
Oslavy 99 let máme za sebou, aÈ Ïijí
oslavy 100 let v roce 2022. Pﬁedpokládan˘ termín je 17. 9. 2022. Pﬁijìte urãitû, Sokol si to zaslouÏí. K tomuto v˘roãí pﬁipravujeme kalendáﬁ se star˘mi i nov˘mi
fotografiemi, s pﬁedstavením jednotliv˘ch
oddílÛ i na‰í ãinnosti.
Kdo by si jej chtûl rezervovat, tak buìto pomocí SMS na tel. 721941621 nebo
mailem na frsv@post.cz
Se sokolsk˘m Nazdar, viru zmar! AÈ se
ve zdraví setkáme na dal‰ích akcích.
br.fr.‰v.

Louãení s tenisovou sezónou 2021
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Na náv‰tûvû u ãestn˘ch obãanÛ Vinoﬁe

Pﬁipomenu zde pouze ãestné obãany
Vinoﬁe po roce 1989, které jsem mûl tu
ãest poznat osobnû.
BohuÏel, první náv‰tûva uÏ mÛÏe b˘t
pouze ve vzpomínkách, protoÏe vynikající
ãlovûk, sportovec, hokejista, Miroslav Kluc,
uÏ mezi námi není. ZÛstal ale v pamûti
v‰ech, kteﬁí ho znali. Jeho dres visí na ãestném místû pod stﬁechou zimních stadionÛ v Chomutovû i v Litvínovû.
Opût vynikající ãlovûk, sportovec, fotbalista, Jirka âadek, zanechal ve Vinoﬁi nesmazatelnou stopu, jeho jméno nese fotbalov˘ areál, jako trenér dosáhl s muÏstvem
Vinoﬁe velk˘ch úspûchÛ, hráli jsme 1.A tﬁídu. PoloÏil základní kámen v péãi o na‰e
nejmen‰í fotbalisty, na hﬁi‰ti trávil ve‰ker˘ voln˘ ãas. V souãasné dobû jsou uÏ ty
náv‰tûvy velkého kamaráda Jirky pouze
v peãovatelském domû Vlãí mák ve Stﬁe‰ovické nemocnici. Stejnû jako bojoval na
hﬁi‰ti, bojuje Jirka i tam.

A ﬁíká se, Ïe do tﬁetice v‰eho dobrého.
Páter Pavel Janãík nepÛsobil v oblasti sportu, ale v oblasti sbliÏování, smiﬁování, v ‰íﬁení toho dobrého, pozitivního, které je
v kaÏdém z nás. I on zanechal ve Vinoﬁi nesmazatelnou stopu a i kdyÏ ty náv‰tûvy
u nûj nejsou tak ãasté, spolu s b˘val˘mi
zvoníky nebo b˘valou kronikáﬁkou Klárou
se snaÏíme potû‰it na‰eho pﬁítele alespoÀ
jednou do roka. Tentokrát nám páter Pavel
ukázal zbytky náhrobkÛ nûmeck˘ch spoluobãanÛ, které po válce „odváÏní“ gardisté
rozkopali a zavezli na skládku. Dnes po
dlouh˘ch letech se podaﬁilo ty zbytky vykopat a ukázat je dne‰ní generaci. Doufejme jen, Ïe se z toho pouãíme a nauãíme se
Ïít se sv˘mi sousedy v pﬁátelství a míru,
aÈ jiÏ jsou jakékoliv národnosti.
Miroslave, Jirko, Pavle, moc vám za v‰e
dûkujeme.
fr.‰varc

Aktuality z fotbalového areálu FK Vinoﬁ 1928
Soustﬁedûní v areálu Green valley u Bene‰ova
Nejprve musíme informovat, Ïe jsme
zvládli úspû‰nû soustﬁedûní, které probûhlo na konci srpna v krásném areálu Green
valley u Bene‰ova a úãastnilo se ho více
neÏ 40 klukÛ za vedení na‰ich 5 trenérÛ.
I kdyÏ moc nepﬁálo poãasí, podaﬁilo se zapracovat na fyziãce, herních dovednostech, dokonce se podaﬁilo odehrát pﬁátelská utkání s Vla‰imí. V‰echno zvládli i ti
z mlad‰í kategorie a na konci na nich byl
patrn˘ pokrok. Kluci si na soustﬁedûní
opravdu „zamakali“ a v‰ichni vûﬁíme, Ïe
nabytou fyziãku prodají v nové sezonû.
Pﬁí‰tí léto bychom opût na konci srpna 5tidenní soustﬁedûní realizovali.
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Pﬁedstavení ãlenÛ na‰eho trenérského t˘mu
Po medailonu hlavního trenéra Michala Serafina v minulém zpravodaji, bychom
Vám rádi pﬁedstavili dal‰í ãleny na‰eho ‰irokého trenérského t˘mu.
Historicky dosud nikdy ve Vinoﬁi nebylo tolik dûtsk˘ch t˘mÛ, podívejme se tedy
alespoÀ ve zkratce, kteﬁí rodiãové a obãané na‰í obce se ve volném ãase vûnují na‰im mlad˘m hráãÛm.
Dlouholet˘ aktivní hráã Sokola Vinoﬁ,
opravdov˘ srdcaﬁ klubu Marek Bezkoãka
(foto ã.1), kter˘ se v minulosti o fotbalov˘
areál dlouho rovnûÏ staral, trénuje nejstar‰í dûtsk˘ t˘m mlad‰ích ÏákÛ 2009, kter˘ jiÏ hraje systémem 7+1. Tréninky mají
od ﬁíjna v úter˘ a ve ãtvrtek od 18–19h.
Pﬁedseda klubu Petr Kubka a ‰éftrenér
Michal Serafin se vûnují mlad‰ím ÏákÛm

2010 (foto ã.2). Jejich tréninky probíhají
vÏdy v úter˘ a ve ãtvrtek od 18-19h.
Zbynûk Matys (foto ã.3), soused z Pﬁezletic, kromû svého hráãského pÛsobení
v SK Unionu Vr‰ovice hrál dokonce i na
Novém Zélandu za Woodbourne Tavern
Flyers spolu s Markem Danûãkem (SC Xaverov a Slavia Radonice) vedou star‰í pﬁípravku roãníky 2011 a trénují vÏdy v pondûlí a ve stﬁedu od 18-19h.
Jiﬁí Andûl jako hráã hájil barvy âesk˘ch
Budûjovic a FK Vinoﬁ, nyní se vûnuje star‰í pﬁípravce roãníku 2012. Tito borci trénují
v pondûlí a ve stﬁedu od 17-18h (foto ã.4).
Jiﬁí ·pic (foto ã. 5), b˘val˘ hráã t˘mÛ TJ
Tatran Podboﬁany, FK Chmel Bl‰any, ale také FK Vinoﬁ, kde se setkal se sv˘m budoucím spolutrenérem Tomá‰em Kühnelem,

trénují mlad‰í pﬁípravku 2013 a jejich tréninky mÛÏete nav‰tívit vÏdy v úter˘ a ve
ãtvrtek od 17-18h.
Jiﬁí Chaloupka (foto ã.6), Jana Mäsiarová (aktivnû hrála za TJ Spartak Mikulá‰ovice 3. Ïenská liga) a Josef Turek (Slavie âeské Budûjovice) trénují mlad‰í pﬁípravku
roãníky 2014 a 2015 a tréninky mají v na‰em areálu v pondûlí a ve stﬁedu od 17–18h.
Novou posilou v trenérském t˘mu je
Dan Kocourek (foto ã.7). Stále aktivní opora
na‰eho A t˘mu a b˘val˘ hráã I. ligy (Bohemians, Jablonec, Hradec Králové) se bude vûnovat nejmlad‰ím holãiãkám a klukÛm (kategorie Ministar) ve dnech úter˘
a ãtvrtek 17-18h.
Rádi bychom rovnûÏ podûkovali trenérÛm, kteﬁí v loÀské sezonû rovnûÏ pÛsobi-
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li v na‰ich Ïákovsk˘ch t˘mech, a to jmenovitû Petru Müllerovi (t˘m 2009), Tomá‰i Tenzerovi, Ondﬁeji Balogovi a Marku Novákovi (pracovali v t˘mu 2012).
A nakonec Pavel BroÏ (foto ã.8) je hrajícím trenérem na‰eho A t˘mu, kter˘ se netají ambicemi postoupit do I.B tﬁídy. A v˘sledky tomu jiÏ nyní odpovídají (k 30.9.
mají 7 vítûzství a maximální poãet bodÛ).
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Pavel kromû úspû‰ného pÛsobení v t˘mu
Vinoﬁe mûl bohatou kariéru a hájil barvy
klubÛ SC Xaverov, Viktorie ÎiÏkov, FC StﬁíÏkov, Slavia Radonice, ZD Kostelní Hlavno.
Jak se daﬁí na‰emu A t˘mu se mÛÏete pﬁesvûdãit pﬁi domácích zápasech.
I nadále bûÏí „akce kopaãky“. Pokud máte doma nepouÏívané kopaãky (zejména
malé velikosti) a jste ochotni podpoﬁit za-

ãínající hráãe, odneste je, prosím, na hﬁi‰tû, rádi je mezi na‰e kluky rozdûlíme.
Chtûli bychom rovnûÏ zmapovat letitou
historii na‰eho klubu a uctit hráãe v‰ech generací, kteﬁí reprezentovali na‰í obec. Pokud
byste chtûli vûnovat fotografie ãi je byli
ochotni zapÛjãit pro elektronickou archivaci klubu, budeme velice rádi. Pro komunikaci lze uÏít e-mail: fkvinor1928@gmail.com.

foto ã.1

foto ã.2

foto ã.3

foto ã.4

foto ã.5

foto ã.6
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foto ã.7

foto ã.8

Olympijsk˘ bûh na 5 km

Pro pﬁíznivce bûhání se ve stﬁedu 8. záﬁí 2021 uskuteãnil bûÏeck˘ závod Olympijsk˘ bûh na 5 km.
Jsme moc rádi, Ïe jsme se stali souãástí této prospû‰né akce propagující radost
z pohybu a olympijskou my‰lenku, pﬁi které nám i v leto‰ním roce pomáhali s organizací dûtí z fotbalového oddílu.
Více fotografií a v˘sledkové listiny naleznete na stránkách Mâ Vinoﬁ v sekci
sport: https://www.praha-vinor.cz/zivotve-vinori/sport/
Dûkujeme za úãast a pﬁí‰tû opût navidûnou.
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Bûh Miranovy Duby

Tﬁetího roãníku bûhu Miranovy Duby se
zúãastnilo rekordní mnoÏství závodníkÛ
Celkem 83 dûtsk˘ch a 77 dospûl˘ch závodníkÛ se utkalo v sobotu 25. záﬁí 2021
o poháry bûÏeckého závodu Miranovy Duby konaného v Zámeckém areálu Ctûnice.
Zatímco nejmlad‰ím závodníkÛm byly sotva 2 roky, nejstar‰í úãastník oslavil letos
úctyhodn˘ch 79 let. Dûtsk˘ch bûhÛ se zúãastnilo témûﬁ dvakrát více úãastníkÛ
oproti minul˘m roãníkÛm, coÏ svûdãí
o vzrÛstající popularitû závodu nejenom
mezi místními. Dûti závodily na trasách
zámeckého parku v celkem 6 kategoriích
dle vûku a pohlaví. Vítûzové i úãastníci odcházeli s pln˘mi ta‰kami cen, dobr˘m pocitem a nûkteﬁí i s odﬁen˘m kolenem.
V hlavním závodu na 10 km probíhali závodníci pﬁeváÏnû lesními a polními cestami Vinoﬁe. Za svou cestu minuli celkem
6 rybníkÛ, dva zámky, jeden kostel a samozﬁejmû desítky památn˘ch stromÛ ve
Ctûnickém háji. Ti nejrychlej‰í to stihli za
necel˘ch 37 minut, v‰ichni závodníci pak
byli v cíli po hodinû a 11 minutách. Kromû
hlavních medailistÛ byli ocenûni i nejrychlej‰í místní závodníci Jiﬁí Rásocha a ·árka
Vostárková titulem Nejlep‰í Vinoﬁák a Nejlep‰í Vinoﬁaãka. Bûh Miranovy Duby vzdává hold památn˘m stromÛm ve Ctûnickém
háji. Bûh se stejn˘m názvem poﬁádá Z· Vinoﬁ jiÏ více neÏ 30 let, organizátoﬁi bûhu se
v roce 2019 rozhodli zprostﬁedkovat tento záÏitek ‰iroké veﬁejnosti a pﬁedstavit
vzrostlé duby co nejvíce lidem. Jako hlavní organizátor bûhu, spoleãnû s více neÏ 20
místními dobrovolníky, kaÏdoroãnû vyz˘vám závodníky v‰ech vûkov˘ch kategorií
k aktivnímu strávení posledních letních dní
a uctûní tradice pana Josefa Mirana. Srdeãnû vás tímto zvu i na dal‰í roãník, kter˘ se plánuje na záﬁí 2022.
Michal Zítek
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Spoleãenská kronika
BLAHOP¤EJEME NA·IM OBâANÒM, KTE¤Í OSLAVILI SVÁ ÎIVOTNÍ JUBILEA V âERVENCI, V SRPNU A V ZÁ¤Í ROKU 2021
A SOUHLASILI S UVE¤EJNùNÍM VE VINO¤SKÉM ZPRAVODAJI:

âERVENEC

V¯ZVA

SRPEN

Lubomír Anto‰

MICHÁLKOVÁ Blanka

75 let

NOVÁK Václav

75 let

SUCH¯ Václav

75 let

VOT¯PKOVÁ Eva

75 let

TESA¤OVÁ Daniela

75 let

SVOBODA Josef

80 let

ZADÁK Josef

75 let

K¤IVÁNKOVÁ Marie

85 let

HRABù Otakar

80 let

LACMANOVÁ Vûra

91 let

MACHÁâEK Karel

80 let

HAVRDOVÁ Kvûtoslava

85 let

Do lesÛ – lesy jsou chrámy
tam v nebe se vûﬁí.
Tam chtûl bych Ïít sám
s nevinou zvûﬁí.

K·AITOVÁ Emilie

85 let

CHALOUPECKÁ RÛÏena

75 let

ANTO· Lubomír

93 let

JAVÒREK Jiﬁí

75 let

POKORÁK Franti‰ek

95 let

PINCOVÁ Libu‰e

75 let

Od zla b˘t odpoután
alespoÀ chvíli.
Tam rozbít svÛj stán
a nabrat síly.

MALâEKOVÁ Vûra

80 let

KY·PERSK¯ Karel

92 let

PTÁâNÍKOVÁ Danu‰e

94 let

ZÁ¤Í

Dej mi díl ‰tûstí
boÏe v‰ech stromÛ,
Tvou tajemnou zvûstí
vracím se domÛ.

Abych úderem srazil
bestie, stvÛry.
Tam nalézt svÛj azyl
i poselství shÛry.

HOTEL***
CENTRUM MARIAPOLI
Ubytování pro jednotlivce i skupiny
■ Snídanû v cenû ubytování
■ Kongresové a konferenãní prostory
■ Pro ubytované vyhrazené parkovi‰tû
■ Více informací na:
■

placená inzerce

www.centrummariapoli.cz
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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)

placená inzerce

STROJÍRENSK¯ PRACOVNÍK HUTNÍHO SKLADU
Informace na tel.: 602 412 084
E-mail: sykora@autotech.cz

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
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

LÁTKY UNAGY
Brzy otevíráme prodejnu ve Vinoﬁi

❖ metráÏ látek rÛzn˘ch druhÛ
❖ galanterie, pﬁíze nitû atd.
❖ kojenecké zboÏí jako jsou zavinovaãky, hnízda, mantinely, tepláãky, ãepice, nakrãníky, softshel kalhoty atd.

V·E ·ITÉ S LÁSKOU

Mladoboleslavská 8, v prÛchodu u Marcipanky.
www.latky-unagy.cz • E-mail: info@latky-unagy.cz
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Dále budeme také pﬁijímat
opravy a úpravy odûvÛ.
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Ceny inzerce ve Vinoﬁském zpravodaji
Rozmûr inzerátu

Formát

Orientace

Cena bez DPH

1/1 A4

na v˘‰ku

2.000 Kã

182 mm 257 mm

A

2/3 A4

na ‰íﬁku

1.300 Kã

182 mm 168 mm

A

1/2 A4

na ‰íﬁku

1.000 Kã

182 mm 126 mm

A

1/3 A4

na ‰íﬁku

650 Kã

182 mm

86 mm

A

1/4 A4

na v˘‰ku

500 Kã

88 mm

126 mm

A

‰íﬁka

v˘‰ka

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
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