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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 Kroboto-

vou.“ 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 vybra-

n˘ch knih a pak o nich diskutovaly s náv‰tûvníky, spolehli-

vû dokázala „vyhnat“ lidi od televizorÛ do spoleãnosti a trá-

vit 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 nebu-

de, Ïe je to daleko a do kopeãka, Ïe jsme jim vzali tradiãní

místo setkávání ve spoleãenské místnosti ve Chaltické uli-

ci a podobnû,“ pí‰e ve svém ãlánku radní Jan âervenka. Ne-

jen 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 rá-

da – bude se dít opravdu hodnû, ostatnû staãí si nov˘m ãís-

lem na‰eho ãasopisu zalistovat a pfiesvûdãíte se sami. Kro-

mû reportáÏí a upoutávek na chystané akce si ale mÛÏete

pfieãíst i dva zajímavé rozhovory. Oba se t˘kají na‰í základ-

ní ‰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 pod-

nûtné 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 ná-

v‰tûvách u Ïijících ãestn˘ch obãanÛ Vinofie, fotbalové le-

gendy 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 titu-

ly obdrÏeli pln˘m právem. ZaslouÏí si, abychom se k nim hr-

dû hlásili a rozhodnû na nû nezapomínali.

Pfiejeme vám pfiíjemn˘ podzimní ãas, krásn˘ advent a po-

Ïehnané Vánoce. A v novém roce 2022 se s vámi tû‰íme nad

stránkami nového ãísla Vinofiského zpravodaje – uÏ stého

padesátého tfietího – opût na vidûnou!

Redakce

Tû‰íme se také na na va‰e dotazy, pfiíspûvky a námûty,

a to na adrese robert.rytina@praha-vinor.cz
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VáÏení spoluobãané, máme za sebou

volby do Poslanecké snûmovny Parlamen-

tu âR. Pfiedvolební kampaÀ v médiích by-

la vyhrocená, oãekávání velká a v˘sledek

pro leckoho pfiekvapiv .̆ 

Obãané Vinofie si mohli na v‰ech pfied-

loÏen˘ch lístcích vybírat z 618 kandidátÛ,

konkrétnû ze 421 muÏÛ a 197 Ïen. PrÛ-

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. Po-

kud bych mûl své pocity shrnout do jed-

noho slova, znûlo by nejspí‰: zázrak! Pfies

neuvûfiitelnû ‰pinavou dezinformaãní

kampaÀ si pfiesvûdãivé vítûzství nakonec

odnesly obû demokratické koalice. Zaslou-

Ïila 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 podû-

koval, tak silnou volební úãast nám mno-

hé velké mûstské ãásti mohou jen závidût.

JenÏe volbami nic nekonãí, ale naopak za-

ãíná. Co nás tedy teì ãeká?

Samozfiejmû, sestavování orgánÛ po-

slanecké snûmovny, vlády a její koaliãní

smlouvy i programového prohlá‰ení… To

jsou ov‰em ãistû politické kroky, které no-

vá vláda bezesporu zvládne. Zásadní pro-

blémy leÏí jinde. Musíme si poradit s rych-

le rostoucí inflací a astronomickou

rychlostí vzrÛstajícím zadluÏováním na‰e-

ho státu, které nám tu zanechala pfied-

chozí vláda. Musíme se zaãít mnohem lé-

pe starat o na‰i krajinu, pfiipravovat se na

klimatickou zmûnu a zásadnû posílit lo-

kální vyuÏívání obnoviteln˘ch zdrojÛ. Po-

fiád máme neuvûfiitelnû vysoké mnoÏství li-

dí 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 po-

litikÛ a jejich prapodivn˘ch poskokÛ v me-

diálních radách. Máme tu pro mladé lidi

cenovû prakticky nedostupné bydlení a zá-

roveÀ tu máme naprosto nefunkãní sta-

vební zákon, kter˘ hrozí v blízké budouc-

nosti úplnû ochromit práci stavebních

úfiadÛ.

Tím posledním ostatnû mÛÏeme zaãít

hned. PfiedloÏím proto v Senátu novelu zá-

kona o médiích vefiejné sluÏby, která posí-

lí ekonomickou a institucionální nezávis-

lost âeské televize a âeského rozhlasu.

A vedle toho navrhneme odloÏení úãin-

nosti ãerstvû pfiijatého stavebního záko-

na, aby se stihla pfiipravit jeho komplexní

novela, které zásadnû urychlí stavební fií-

zení a pfiitom nevylouãí obãany a samos-

právy 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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Slovo starosty ■ Senátorské okénko ■

VáÏení spoluobãané,

Senátorské okénko

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 jedno-

tliv˘ch stran, tak jasn˘m vítûzem v na‰í Mâ

se stala trojkoalice SPOLU – ODS, KDU-âSL,

TOP 09 se ziskem 39 %, následovaná dvoj-

koalicí PIRÁTI a STAROSTOVÉ se ziskem

22 %. Obû tato uskupení získala ve Vinofii

v˘raznû více procent neÏ ve zbytku repub-

liky. Dal‰í 2 strany, které se dostaly do snû-

movny 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 vyso-

ká voliãská úãast pfies 75 %, coÏ je 10 %

nad celorepublikov˘m prÛmûrem. Dokon-

ce v jednom z na‰ich okrskÛ dosáhla vo-

lební 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˘d-

nÛ 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 Sata-

lic. Naprosto obdivuhodn˘m zpÛsobem

pfieskoãila z 16. místa na 4. a stala se po-

slankyní za STAN. Po senátorovi Davidu

Smoljakovi mají na‰e konãiny dal‰í za-

stoupení v nejvy‰‰ích patrech ãeské poli-

tiky.

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 voleb-

ní pátek k obûdu jen bagetu.

Michal Biskup



■ Informace zastupitelÛ

na slavnostním ceremoniálu. Pro tyto ro-

diny jsme vytvofiili fotokoutek u nás v kni-

hovnû, kde byla pfiipravená pamûtní kniha

i v‰e ostatní. Tuto moÏnost vyuÏilo 6 rodin.

Velmi emotivní a dojemné byly ale obû va-

rianty. 

Úãastníci slavnostního ceremoniálu

byli rozdûleni do tfií skupin a v‰e se ode-

hrávalo ve spoleãenském sále Centra Ma-

riapoli. KaÏdé skupinû pfii‰la na uvítanou

zazpívat Agátka Badaniãová – jedenác-

tiletá studentka prvního roãníku sólové-

ho zpûvu Vinofiské ZU· Folkrorika, kterou

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, dí-

ky 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 pode-

pisovat. 

Pfiedem jsme také nabídli rodiãÛm moÏ-

nost zapsat své dítû do pamûtní knihy

a pfievzít si dárky i pamûtní list bez úãasti

doprovázel na klavír její tatínek Aurel Ba-

daniã. Noví obãánci byli pfiedstaveni pa-

nu starostovi, ten je následnû pfiivítal, po-

pfiál rodiãÛm mnoho sil tak potfiebn˘ch

pfii v˘chovû dûtí a poukázal i na zodpo-

vûdnost, kterou s sebou rodiãovství beze-

sporu nese. Pfiedev‰ím ale popfiál rodiãÛm

mnoho spoleãné radosti a zdraví celé ro-

dinû. Následnû rodiãe sv˘m podpisem

stvrdili zapsání sv˘ch dûtí do pamûtní

knihy a pfiijali osobní gratulaci od pana

starosty. 

Markéta Kilingerová

4

Vítali jsme nové obãánky
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Na‰i seniofii si cestu do Vincenta na‰li

S nemal˘mi obavami jsem se v pátek

dne 1. fiíjna 2021 blíÏil k na‰emu komunit-

nímu centru ve Vincentu, kde jsme spo-

leãnû s ãlenkami V˘boru pro sociální vûci

a zdravotnictví a ve velmi tûsné spoluprá-

ci se samotn˘m Vincentem uspofiádali

v rámci pfiipomenutí Mezinárodního dne

seniorÛ první setkání na‰ich seniorÛ v do-

bû „pocovidové“. Setkání jsme plánovali

pfiedev‰ím jako moÏnost navázat pro na-

‰e seniory na pravidelná pondûlní setká-

vání v budovû Rychty ãi Plynu, jak se stfie-

disko u autobusové zastávky u hfibitova

mezi lidmi naz˘vá. S obavami jsem se blí-

Ïil i proto, Ïe jsem mnohde zaslechl slova

o tom, Ïe do Vincenta Ïádn˘ dÛchodce

chodit nebude, Ïe je to daleko, do kopeã-

ka, Ïe jsme jim vzali tradiãní místo a po-

dobnû.

O co vût‰í byly obavy, o to milej‰í bylo

pfiekvapení na místû, kdy se jiÏ hodnû mi-

nut pfied zaãátkem akce trousily hlouãky

na‰ich seniorÛ. Na místû jsme je za pomoci

krásného teplého poãasí pfiivítali prohlíd-

kou spodního cviãebního sálu, kter˘ se

právû v dobû vydání tohoto ãísla Zpravo-

daje mûní ve spoleãenskou místnost urãe-

nou pro setkávání seniorÛ, vybavenou ku-

chyÀsk˘m koutem a pfiím˘m vstupem na

zahradu, jenÏ bude v letním období také

k dispozici. V‰em jsme se omluvili za nut-

nost vystoupat k prvnímu setkání je‰tû do

prvního patra, kde byl pfiipraven sál. Ten se

brzy zaplnil, nahlá‰ená úãast byla pfiekro-

ãena témûfi dvojnásobnû a bylo nutno stá-

le pfiidávat dal‰í a dal‰í Ïidle. 

Pfiipraven˘ program, nabídku kursÛ me-

diální 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 dÛ-

vody vedly Radu Mûstské ãásti ke zmûnû

místa konání pro setkávání na‰ich senio-

rÛ (úspora nákladÛ na topení, pfiíjem z pro-

nájmu, ‰ir‰í ãasové moÏnosti vyuÏití mís-

ta) a koneãnû i drobné obãerstvení,

sledovali v‰ichni se zájmem a v optimis-

tické náladû. Mû osobnû velmi potû‰ilo

spontánní podûkování paní Ireny ¤efiicho-

vé, která jménem seniorÛ pfiedev‰ím vy-

jádfiila radost, Ïe se na nû v na‰í Mâ ne-

zapomnûlo, a Ïe zase mají moÏnost spo-

leãnû se scházet na pûkném místû. 

Závûrem si dovolím podûkovat fieditel-

ce Vincenta Markétû Kilingerové za úÏas-

nou pomoc pfii organizaci setkání, ãlenkám

na‰eho v˘boru Lence Janou‰kové, za

osobní úãast, a pfiedev‰ím zaji‰tûní obãer-

stvení, Ivance Zikmundové, za úãast a sta-

rost o na‰e spoluobãany a Jifiinû Dlabaão-

vé, která bohuÏel trávila dobu setkání

v preventivní cestovní karanténû, za spou-

stu inspirace. Budu se moc tû‰it na dal‰í

shledání. 

Jan âervenka

radní Mâ, pfiedseda V˘boru 

pro sociální vûci a zdravotnictví 
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V bfieznovém ãísle Vinofiského zpravo-

daje jsme Vás vyzvali k úãasti v dotazníku

na téma pû‰í dopravy v Mâ Vinofi. Ve sta-

noveném termínu jsme obdrÏeli celkem

171 vyplnûn˘ch dotazníkÛ (z toho 19 v pa-

pírové podobû a 152 elektronicky). Nyní

Vám pfiiná‰íme shrnutí hlavních poznatkÛ,

které jsme se díky odpovûdím responden-

tÛ dozvûdûli. VV‰‰eemm  úúããaassttnnííkkÛÛmm  ‰‰eettfifieenníí  ddûû--

kkuujjeemmee!!  

VVûûtt‰‰iinnaa  rreessppoonnddeennttÛÛ  ssee  ccííttíí na sv˘ch

pû‰ích cestách Vinofií bbeezzppeeããnnûû. Témûfi 40 %

respondentÛ pfiesto uvedlo, Ïe se bbeezzppeeãã--

nnûû  nneeccííttíí, a to nejãastûji na ulici RRoossiicckkáá,

kde jim chybí chodníky a pfiechody a ãás-

teãnû téÏ vefiejné osvûtlení. ÚÚzzkkéé  kkoommuunniikkaa--

ccee,,  aabbsseennccee  ppfifieecchhooddÛÛ  ããii  uummííssttûûnníí  ppfifieecchhooddÛÛ

(napfi. v kfiíÏení ulic Mladoboleslavská/Îi-

vanická/Bohdaneãská),,  aabbsseennccee  cchhooddnnííkkÛÛ

(napfi. k zastávce Rousínovská), ppfifiííppaaddnnûû

‰‰ppaattnn˘̆  ssttaavv (napfi. u zastávky Vinofisk˘

hfibitov) ããii  nneeddoossttaatteeããnnáá  ‰‰íífifikkaa  cchhooddnnííkkÛÛ

(napfi. v ulici Bohdaneãská) jsou obecnû

vnímány jako problém. Respondenti také

potvrdili, Ïe ve Vinofii cchhyybbíí  ppaarrkkoovvaaccíí  mmííss--

ttaa. Zaparkovaná vozidla brání bezpeãnému

pohybu chodcÛ i ostatních vozidel. Nelze

také opomenout ãetnou zmínku o nebez-

peãn˘ch místech a úsecích zejména pro

ppoohhyybb  oossoobb  ss kkooããáárrkkyy, coÏ úzce souvisí se

v‰emi dfiíve zmiÀovan˘mi nedostatky. Ja-

ko problematick˘ je také vnímán siln˘ pro-

voz na komunikaci Mladoboleslavská. 

Respondenti také ppoottvvrrddiillii  ppllaattnnoosstt  ssttáá--

vvaajjííccíícchh  zzáámmûûrrÛÛ  vvyybbuuddoovváánníí  cchhooddnnííkkuu

vv uulliiccíícchh  RRoossiicckkáá (zámûr ã. 11) a BBoohhddaa--

nneeããsskkáá (ã. 7 a 13), vybudování nového

chodníku a pfiechodu k zastávce MHD

Rousínovská v ulici Bohdaneãské, napoje-

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 % res-

pondentÛ. Obecnû lze fiíci, Ïe chodníky po-

strádají respondenti jak ve vnitfiní ãásti Vi-

nofie, tak v ãástech okrajov˘ch. Je Ïádoucí

zajistit bezpeãn˘ pfiístup k fotbalovému

hfii‰ti, Ctûnickému i Vinofiskému zámku,

smûrem na Pfiezletice.

Vinofi – pû‰í komunikace – projekty a plány

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 20% 40% 60% 80% 100%
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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‰e-

ním 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 chod-

níkÛ 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 Ctû-

nic 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 stá-

vajícím 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“ (na-

vazuje 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
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Zhruba tfietina respondentÛ se vyjádfii-

la k otázce cchhyybbûûjjííccíícchh  ppfifieecchhooddÛÛ. Chybû-

jící pfiechody v‰ak byly ãasto zmiÀovány

i v odpovûdích na dal‰í otázky. Odpovûdi

ve velké mífie ppoottvvrrddiillyy  rreeaalliizzoovvaannéé  ããii  pplláá--

nnoovvaannéé  zzáámmûûrryy vybudování pfiechodÛ ze-

jména na ulici MMllaaddoobboolleessllaavvsskkáá (ã. 1),

BBoohhddaanneeããsskkáá (ã. 3, 10, 2, 8, 9, 13) a TTeellããiicc--

kkáá (ã. 10), kde je plánována realizace pfie-

chodu v rámci celkové úpravy parkovi‰tû

a v˘jezdu u prodejny Norma. Jednotky res-

pondentÛ identifikovaly také dal‰í problé-

mová místa s absencí pfiechodÛ, jako na-

pfi. v ulici Rosická ãi u prodejny Billa.

Znaãnou pozornost respondenti vûno-

vali také otázce nneeddoossttaattkkuu  ppaarrkkoovvaaccíícchh

mmíísstt  aa pplloocchh, kter˘ vede k parkování vozi-

del 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

CChhvvoojjeenneecckkáá,,  ââeesskkoodduubbsskkáá,,  ââeeppeerrsskkáá,,  PPrraavv--

sskkáá,,  UU BBaakkaallááfifiee,,  KKee  MMll˘̆nnkkuu,,  MMiikkuulloovviicckkáá,,

MMllaaddoobboolleessllaavvsskkáá (u kruhového objezdu),

vv kkfifiííÏÏeenníí  uulliicc  ÎÎiivvaanniicckkáá//MMllaaddoobboolleessllaavvsskkáá. 

Z pohledu bezpeãnosti chodcÛ sklidil

negativní pozornost také zatím provizor-

ní kkrruuhhoovv˘̆  oobbjjeezzdd nnaa  kkfifiiiÏÏoovvaattccee  MMllaaddoobboo--

lleessllaavvsskkáá//CChhaallttiicckkáá. Objezd a jeho okolí

budou finálnû vyfie‰eny v následujících

mûsících, tak aby byla zaji‰tûna dobrá prÛ-

jezdnost kfiiÏovatkou, zlep‰en v˘hled a zv˘-

‰ena bezpeãnost chodcÛ i fiidiãÛ, omezena

moÏnost nevhodného parkování a zv˘‰e-

na estetická hodnota tohoto místa. 

V dotazníku jsme se také ptali na pre-

ferenci navrhovan˘ch zámûrÛ (viz obrá-

zek). 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, kte-

r˘ z uvaÏovan˘ch zámûrÛ je podle nich ak-

tuálnû nejménû potfieba. Jednoznaãn˘m

„vítûzem“ je zámûr ã. 20 – zprÛchodnûní

farní zahrady, která by mûla b˘t zachová-

na jako místo odpoãinku. 

V rámci prÛzkumu byla téÏ identifiková-

na ppoottfifieebbaa  zzlleepp‰‰iitt  ddoopprroovvooddnnoouu  iinnffrraassttrruukk--

ttuurruu zejména na hojnû nav‰tûvovan˘ch

místech. Respondenti by uvítali umístûní llaa--

vviiããeekk  aa kkoo‰‰ÛÛ  uu rryybbnnííkkÛÛ  VVeellkkéé  aa MMaalléé  OObbÛÛrr--

kkyy,,  uu CCuurrkkoovvaarrsskkééhhoo  rryybbnnííkkaa,,  uu CCttûûnniicckkééhhoo
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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 je-

jich sportovním aktivitám. 

Do on-line ankety na vyplnto.cz se za-

pojilo sto respondentÛ, dal‰í ãtyfii doruãi-

li vyplnûn˘ dotazník na sbûrné místo. Cel-

kem 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 ddvvûû  ttfifieettiinnyy  rreessppoonnddeennttÛÛ  pprraa--

vviiddeellnnûû  kkee  ssvv˘̆mm  aakkttiivviittáámm  vvyyuuÏÏíívvaajjíí  nneeppllaa--

cceennáá  vveefifieejjnnáá  ssppoorrttoovvii‰‰ttûû. Více neÏ polovi-

na osob také pravidelnû vyuÏívá sportovní

infrastrukturu mimo Vinofi. Z dal‰ích od-

povûdí 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. Ví-

ce respondentÛ (17 osob) je ãlenem spor-

tovního klubu mimo Vinofi. âlenství ve

sportovní organizaci ve Vinofii uvádí cca

desetina úãastníkÛ ankety. 

Naprostá vût‰ina, tedy 8800  %%  rreessppoonn--

ddeennttÛÛ  ssee  ddoommnníívváá,,  ÏÏee  vvee  VViinnoofifiii  nneenníí  ddoo--

ssttaatteekk ssppoorrttoovvnníí  iinnffrraassttrruukkttuurryy  pprroo  vv‰‰eecchhnnyy

vvûûkkoovvéé  kkaatteeggoorriiee. Z nabízen˘ch odpovûdí

u otázky „Pro jak˘ typ sportu a/nebo vol-

noãasové aktivity podle Vás chybí ve Vino-

fii sportovní infrastruktura?“ respondenti

nejãastûji volili, Ïe ppoossttrrááddaajjíí  iinnffrraassttrruukkttuu--

rruu  pprroo  ppllaavváánníí  ((6666,,33  %%)),,  kkoolleeããkkoovvéé  bbrruussllee--

nníí  ((4488  %%))  aa sskkaatteebbooaarrddiinngg  ((2288  %%)). âetnost

jednotliv˘ch odpovûdí uvádí pfiipojen˘

graf. 

Mezi vlastními odpovûìmi se nejãas-

tûji objevovala poptávka ppoo  hhfifiii‰‰ttii  pprroo  mmllaa--

ddéé  ((99  %%  ooddppoovvûûddíí)),,  hhfifiii‰‰ttii  nnaa  tteenniiss  ((88 %%)),,  llee--

zzeecckkéé  ssttûûnnûû  ((55  %%)),,  hhfifiii‰‰ttii  nnaa  ppllááÏÏoovv˘̆  vvoolleejjbbaall

((55  %%)),,  aattlleettiicckkéémm  oovváálluu  ((55 %%)),, hhfifiii‰‰ttii  nnaa  bbaadd--

mmiinnttoonn  ((33  %%)),,  pprroossttoorruu  pprroo  vvoollnn˘̆  ppoohhyybb  ppssÛÛ

((33  %%))  a dal‰ích (napfi. sauna, fitness, stolní

tenis, bowling, kuÏelky, pumptracková traÈ,

piknik zóny/místo pro grilování, relaxaci,

skupinové zdravotní cviãení, stezky na bû-

hání, multifunkãní hfii‰tû na fotbal, basket-

bal, tenis, míãové hry). 

Vlastní odpovûdi dotázan˘ch na otáz-

ku, co jim ve Vinofii oopprraavvdduu  nneejjvvííccee  cchhyy--

bbíí, potvrzují nneejjvvûûtt‰‰íí  zzáájjeemm  oo kkoouuppáánníí//ppllaa--

vváánníí,,  kkoolleeããkkoovvéé  bbrruusslleenníí,,  sskkaatteeppaarrkk  aa hhfifiii‰‰ttûû

vvhhooddnnéé  pprroo  mmllááddeeÏÏ. 

Celkem ãetnû respondenti vyjádfiili ta-

ké poptávku ppoo  ddookkoonnããeenníí  ccyykklloosstteezzeekk,,  rree--

ssppeekkttiivvee  ppoo  lleepp‰‰íímm  pprrooppoojjeenníí  ccyykklloosstteezzkkaa--

mmii  ss ookkoollíímm. ZároveÀ se ãást respondentÛ

vyjádfiila, Ïe by ppoovvrrcchh  ccyykklloosstteezzeekk  mmûûll

uummooÏÏnniitt  ttaakkéé  iinn--lliinnee  bbrruusslleenníí. Platnost to-

hoto tvrzení lze dovodit téÏ z mnoÏství

respondentÛ, ktefií postrádají infrastruktu-

ru pro bruslení a z poãtu osob, které uvá-

dí, 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 po-

znatky vedení mûstské ãásti o nedostatku

konkrétních typÛ volnoãasov˘ch ploch

a zájem místních obyvatel o aktivní tráve-

ní volného ãasu. 

Ve‰keré informace vypl˘vající z ankety

budou dále vyuÏity v rámci pfiípravy no-

vého strategického plánu. Dûkujeme v‰em

úãastníkÛm ankety! 

V˘bor pro územní rozvoj a Ïivotní

prostfiedí, Ing. Petra Lindovská
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Vinofi a sport

hháájjee,,  nnaa  ffaarrnníí  zzaahhrraaddûû. 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 pfie-

sunout na zastínûné místo. Respondenti

v‰ak postrádají laviãky i u objektÛ vefiejné

vybavenosti (po‰ta, Norma, zdravotní stfie-

disko), podél pû‰ích tras a cyklotras, ale

i v zastavûném území (napfi. nová zástavba

v Îabokfiiku). Jde jednoznaãnû o místa s vy-

sokou koncentrací pû‰ích. 

Dotazník uzavírala otázka na moÏné

vvyyuuÏÏiittíí ppoozzeemmkkuu  VV PPooddsskkaallíí, nacházejícího

se pfii hrázi mezi rybníky Malá a Velká

ObÛrka. Respondenti by v tûchto místech

uvítali moÏnost obãerstvení, posezení, re-

laxaãní zónu s rÛznorod˘mi prvky (vodní

prvky, hmatové prvky apod.) ãi zázemí pro

sportovní aktivity (typu minigolf, work-

out, pétanque) ãi pro komunitní setkává-

ní. Místo by také mohlo slouÏit ke vzdûlá-

vání a osvûtû umístûním pfiíslu‰n˘ch prvkÛ

a panelÛ. 

Návrhy respondentÛ byly rozmanité

a vedení Mûstské ãásti Praha-Vinofi s nimi

bude dále pracovat.

Pro jak˘ typ sportu a/nebo volnoãasové aktivity 

podle Vás chybí ve Vinofii sportovní infrastruktura?
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Zámeck˘ areál Ctûnice

■ ¤emesla v pofiádku. Historie 

profesního sdruÏování fiemeslníkÛ 

od stfiedovûku po souãasnost

Expozice seznamuje s dûjinami fieme-

sel a cechovního sdruÏování, a pfiedstavu-

je tak jednu z nejrozsáhlej‰ích sbírek ce-

chovních památek na svûtû, kterou

spravuje právû Muzeum mûsta Prahy. His-

torie cechÛ je dokumentována reprezen-

tativními pfiedmûty, jimiÏ se fiemeslníci hr-

dû hlásili ke svému oboru.

Stálá expozice – 

1. patro zámku

■ Pat a Mat…a je to!

1. 7. 2021 – 3. 1. 2022 

Veãerníãkov˘ seriál o dvou ne‰ikovn˘ch,

ale i nezniãiteln˘ch kutilech vznikl v tvÛr-

ãí dílnû reÏiséra Lubomíra Bene‰e a kari-

katuristy Vladimíra Jiránka v roce 1976,

kdy byl odvysílán první díl je‰tû pod ná-

zvem „KuÈáci“. Pat a Mat pouÏívají pro svou

práci vÏdycky naprosto nevhodné nástro-

je, a tím si zpÛsobí spoustu problémÛ.

Optimistická nálada je ale nikdy neopou-

‰tí, nad maléry druhého jen zakroutí hla-

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

nejménû efektivním zpÛsobem. 

V˘stava instalovaná ve v˘stavních sá-

lech v pfiízemí zámku Ctûnice pfiedstaví

V˘stava – 

pfiízemí zámku

■ 16. 10. (11.00–16.00 HOD.) 

MEZINÁRODNÍ DEN 

ARCHEOLOGIE

Workshopy pro celou rodinu pofiádá ar-

cheologické odd. MMP. Letos poprvé v Zá-

meckém areálu Ctûnice s námi mÛÏete

oslavit svátek nejdobrodruÏnûj‰í vûdy – ar-

cheologie! 

■ 4. 12. 

ADVENTNÍ ¤EMESLNÉ DÍLNY

TvÛrãí dílny nabídnou v˘robu adventní

vûncÛ, kvûtinov˘ch vazeb, tvorbu rÛzn˘ch

vánoãních pfiání, drobn˘ch dárkÛ ãi peãe-

ní reliéfních perníãkÛ. Nositelé tradice li-

dov˘ch fiemesel pfiedstaví pletení z oro-

bince, v˘robu tzv. po‰umavsk˘ch hraãek

nebo zcela ojedinûlé umûní v˘‰ivky rybími

‰upinami.

■ 27. 11. (15.00 HOD. 

KOâÁROVNA) ADVENTNÍ

KONCERT SE SOUBOREM 

MUSICA BOHEMICA

Umûleck˘ vedoucí Jaroslav Krãek, diri-

gent a hudební skladatel, zaloÏil soubor

v roce 1975 a od té doby je Musica Bohe-

mica zárukou ‰piãkové umûlecké kvality.

V jejich podání zazní vánoãní písnû z ba-

rokních kancionálÛ, ãeské a moravské vá-

noãní koledy i ménû známé koledy evrop-

sk˘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. 

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.

historii tohoto animovaného filmu, origi-

nální scény z natáãení, kino s projekcí fil-

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

Nedílnou souãástí v˘stavy bude animaãní

dílna a hry. 
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■ NádraÏí Praha-Tû‰nov 

a Negrelliho viadukt 

Expozice pfiedstavuje zaniklé praÏské

nádraÏí jako model ve velikosti H0. Model

budovy v mûfiítku 1 : 87 vznikl dle pÛvod-

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

ku. Na digitálnû fiízeném koleji‰ti jsou

v provozu repliky dobov˘ch vlakov˘ch

souprav. Modelov˘ Ïelezniãní provoz za-

hrnuje i traÈ procházející po Negrelliho

viaduktu, pod nímÏ se nacházelo zhlaví

tû‰novského nádraÏí. Model tohoto nej-

star‰ího Ïelezniãního mostu pfies Vltavu

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

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

rovnûÏ souãástí expozice.

Expozice – v˘stavní sál ·pejchar

Literární kavárnaProgramy pro 

‰koly a zájmové 

skupiny 

■ KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY

● ¤emesla v pofiádku

Komentovaná prohlídka expozice se-

známí náv‰tûvníky s dûjinami fiemesel

a cechovního sdruÏování od stfiedovûku po

souãasnost. 

Vhodné pro: 2. st. Z·, S·.

■ TEMATICKÉ PROGRAMY:

● Tovary‰ova cesta na zku‰enou

Program je koncipován jako cesta vyuãe-

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

nou. Na základû vandrovnické kníÏky, kterou

dûti obdrÏí po interaktivní komentované

prohlídce, se samy vydávají na vandr po ex-

pozici. 

Vhodné pro: 1. st. Z·.

● Kutilovy trampoty

Lektorsk˘ program k interaktivní v˘sta-

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

torií natáãení animovaného filmu a ukáÏe

jim, jak vznikají scény z jejich oblíben˘ch

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

na jakém principu funguje praxinoskop

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

stavû je pfiípravn˘ pracovní list, díky které-

mu Ïáci neminou Ïádn˘ z úkolÛ.

Vhodné pro: M·, 1. st. Z·.

■ Úter˘ 5. 10. 

S láskou vzpomínáme…

Hana Klabanová, kastelánka Zámecké-

ho areálu Ctûnice, pozvala moderátora

Václava Îmolíka, aby spoleãnû zavzpomí-

nali na hereãku Zdenku Procházkovou. Oba

pfiipomenou hereããiny slavné divadelní ro-

le a fieã pfiijde i na její velkou vá‰eÀ, kte-

rou bylo cestování a automobil. S hudeb-

ní vzpomínkou se pfiipojí pûvecké trio

Sestry Havelkovy.

■ Úter˘ 7. 12. 

Martina Fialková, Jaroslav Pelikán,

Stanislav Schulz a Tereza Pelikánová

Jaroslav Pelikán, hudební skladatel

a první flétnista orchestru Národního diva-

dla, 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 bra-

zilské záÏitky hudební i nehudební, z bra-

zilského pralesa, brazilsk˘ch velkomûst

i z koncertních pódií, a pfiiblíÏit nám bra-

zilské 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.

■ Úter˘ 9. 11. 

S Kristinou VáÀovou a Ondfiejem

Kepkou nejen o Karlu âapkovi

Emeritní fieditelka Památníku Karla

âapka Kristina VáÀová a prezident He-

recké asociace, reÏisér Ondfiej Kepka 

poodhalí nûco z pfiíprav vzniku muzea

Karla âapka v jeho vile na praÏsk˘ch Vi-

nohradech, dozvíme se více o ãinnosti

Herecké asociace i reÏisérsk˘ch plánech

Ondfieje Kepky.

■ Zámek Ctûnice. Dûjiny, stavební 

v˘voj a obnova

Expozice pfiipomíná dlouhou a sloÏitou

historii ctûnického panství od nejstar‰ích

dob aÏ do souãasnosti. SnaÏí se také struã-

nû prezentovat celkovou obnovu areálu pro-

vádûnou v letech 1997–2004. Náv‰tûvníci

mohou zhlédnout unikátní exponáty dobo-

v˘ch trámÛ, letecké snímky Ctûnic, otisky

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

zÛ pocházejících ze zámeckého areálu.

■ Dûjiny obce Vinofi. 

Od pravûku do 20. století

Ve spolupráci s Mûstskou ãástí Praha-

Vinofi vznikla expozice seznamující s his-

torií této obce, která je od roku 1976 sou-

ãástí hlavního mûsta Prahy. Zachycuje

promûny Vinofie v ãase, uvádí zásadní dû-

jinné události a zmiÀuje i dÛleÏité vinofiské

obãany a rodáky. V tematick˘ch blocích je

pozornost vûnována napfiíklad ‰kolství, v˘-

znamn˘m duchovním, vinofiskému zámku

a starostÛm obce. 

Stálé expozice –
pfiízemí zámku

■ Pfiedmût ãtvrtletí: 

Pohfiební ‰títy cechu zedníkÛ

V expozici je k vidûní nûkolik pohfieb-

ních ‰títÛ tohoto cechu. Na ‰títu z roku

1664 je malba na plechu s dfievûn˘m rá-

mem, zpodobÀující zednické náãiní. Na

dal‰ím s datací 1818 doplÀuje zednické

nástroje v architektonické kompozici figu-

ra sv. Rocha – ochránce nakaÏen˘ch mo-

rem a patrona stavebních fiemesel. Ten je

zachycen i na reliéfní v˘‰ivce zlat˘m

a stfiíbrn˘m dracounem na sametu na ‰tí-

tu z roku 1856, kde je vy‰it˘ model ideál-

ní fasády kostela, na jehoÏ tympanonu

stojí socha sv. Rocha se psem, po stranách

jsou trojúhelník a úhelník. Pohfiební ‰tít ce-

chu 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.

Rezervace na e-mailu: 

lektorctenice@muzeumprahy.cz. 
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V ãervnu roku 1921 pofiádala Jednota

ãsl. LegionáfiÛ ve Vinofii svÛj koncert v za-

hradû restaurace U ¤epkÛ (Bohdaneãská

94, dnes Minimarket). Bylo samozfiejmé, Ïe

byl pfiítomen i vinofisk˘ tajemník Josef Ne-

snídal, neboÈ byl v té dobû jednatelem Jed-

noty místních legionáfiÛ. Sám b˘val˘ fran-

couzsk˘ legionáfi.

Bûhem setkání pfiistoupil k Nesnídalo-

vi Václav Hladík, sedláfi z cukrovaru a vy-

pravoval mu, Ïe jde z Kostomlátek, kde

právû dnes odhalovali pomník padl˘m té-

to osady a Ïe je mu líto, Ïe taková malá

obec má porozumûní pro povinnost pad-

l˘m a Vinofi nikoliv. Tajemník podotkl, Ïe

je ‰koda, Ïe z Kostomlátek nedali o po-

mníku vûdût, vinofi‰tí by se jistû rádi zú-

ãastnili ve sv˘ch slu‰iv˘ch uniformách.

A jak tuto záleÏitost probírají a rozvíjí

my‰lenku stavby pomníku, prohlásí na-

jednou tajemník Nesnídal: „Pane Hladík!

Jmenuji se Nesnídal, kter˘ sv˘mi sliby ne-

pl˘tvá, ale já vám dávám své slovo a sli-

buji, Ïe ve Vinofii postavíme pomník pad-

l˘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 ro-

ku v den 28. fiíjna 1921.“

Tak tomu já fiíkám slovo do pranice –

k odhalení pomníku zb˘vají 4 mûsíce a Ne-

snídal zatím nemá nic, ani peníze, ani po-

zemek, ani sochafie, jen svoje slovo, které

má ov‰em nûjakou váhu.

Na poãátku byla komise. Komise pro

postavení pomníku byla ustanovena brysk-

nû a ochotnû se ujala své práce tím, Ïe za-

ãala schÛzovat a podávat návrhy. Jedním

z takov˘ch návrhÛ byl, aby pomník byl po-

staven na námûstí na místû, kde stojí sv.

Jan Nepomuck ,̆ kter˘Ïto pomník by se

pfieloÏil pfied vchod do kostela. Tento ná-

vrh ale neodsouhlasil pfiedev‰ím Památko-

v˘ ústav, a spoleãnû s arcibiskupskou kon-

sistofií pfiesvûdãili tajemníka, Ïe socha sv.

Jana je jedním z nejkrásnûj‰ích dûl v âe-

chách, a Ïe ne z dÛvodÛ náboÏensk˘ch, ale

umûleck˘ch není moÏné dát souhlas k je-

jímu pfiemístûní.

Pfii této pfiíleÏitosti se obrátil tajemník

na zástupce arcibiskupské konsistofie, Ïe

jediné místo by – po patfiiãné úpravû oko-

lí – 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 – pat-

fiil církvi a pûstovaly se na nûm brambory.

Komise za pozemek nabídla tehdy obvy-

klou cenu 1,20 Kãs za sáh, církev v‰ak po-

Ïadovala za 1 sáh rovn˘ch korun 20. 

Tato nabídka tak rozãílila jednoho ãle-

na komise, Ïe mûl v úmyslu v noci vy-

hodit do povûtfií sochu sv. Jana Nepo-

muckého 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: „Pa-

ne tajemníku, jdûte klidnû domÛ a pfii-

pravte se na stavbu pomníku pfied hfibi-

tovem – na pozemku patronátním, jak

o to Ïádáte!“

Komise si promptnû vypÛjãila 1.200 Kãs,

zaplatila pozemek a vypsala soutûÏ na stav-

bu pomníku, kterou vyhrál sochafi Antonín

Kotrba s návrhem sochy za 24.000 Kãs. Ta-

hanice o pozemek zabraly ‰est t˘dnÛ, tak-

Ïe na realizaci celého projektu zb˘valo dva

a pÛl mûsíce a Nesnídal nemûl ani koru-

nu. První pfiíspûvek sehnal od obecního za-

stupitelstva ve v˘‰i 5.000 Kãs. Potom byly

pofiádány divadla, koncerty, umûlecké be-

sedy a jiné rÛzné podniky, které umoÏnily,

Ïe v den dodání chybûlo jen 5.000 Kãs, kte-

ré byly získány pofiádanou slavností pfii od-

halení pomníku 28. fiíjna 2021.

Na pomníku je znázornûna Ïena, vyhlí-

Ïející do dálky, zda se vrací její muÏ a otec

dítûte, které vine vûnec z tolika klasÛ, ko-

lik je na pomníku jmen, kolik bylo padl˘ch.

V podstavci pomníku je v˘klenek, ve kte-

rém byl pÛvodnû znázornûn hrob v dáli, na

nûmÏ je bfiezov˘ kfiíÏ. Na tento kfiíÏ umís-

til tajemník Nesnídal svoji vlastní vojen-

skou pfiilbu francouzského legionáfie, kte-

rá 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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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 SVù-

TOVÉ 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.
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Milí sousedé, s velk˘m potû‰ením vám

pfiedstavuji projekt, kter˘ zcela jistû pfii-

spûje k dal‰ímu zvelebení Vinofie. 

V rámci revitalizace pfiedzámãí bude ny-

ní plocha procházet parkovou úpravou,

jejíÏ souãástí bude také osazení nov˘ch

laviãek. Tyto laviãky budou nést jména a Ïi-

votní osudy slavn˘ch a v˘znamn˘ch vi-

nofisk˘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, ne-

váhejte mne kontaktovat na emailu: kro-

nikarkavinor@gmail.com ãi na telefonním

ãísle 732 315 220.

Veronika Cihláfiová – kronikáfika Vinofie

1. JOSEF NESNÍDAL

coval v Plzni. Zde jej zastihlo pozvání do

Bulharska, kam odjel v roce 1895. Je au-

torem 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 Var-

nû a nejvût‰í krajináfiskou prací na Balká-

nû, 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

Jindfiich Bûlohfiíbek se narodil roku

1878 v Kyjovû. Ve 14 letech ode‰el do

Ostravy jako uãeÀ koloniálního obcho-

du a za ãtyfii roky byl jiÏ obchodním pfií-

ruãím; roku 1894 nastoupil do Îivno-

stenské banky v Ostravû jako sluha.

Postupnû se vypracoval z bankovního

podúfiedníka aÏ na fieditele poboãky ban-

ky; v roce 1919 byl pak jmenován gene-

rálním fieditelem. Byl ãlenem více jak 10

správních rad rÛzn˘ch finanãních insti-

tucí 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 uÏí-

val své penze aÏ do své smrti v roce 1942.

4. KAREL KLIMT
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Revitalizace pfiedzámãí – anketa

Josef B Nesnídal se narodil roku 1886

v Rokycanech. Pracoval jako advokátní

úfiedník, jeho touhou byla v‰ak státní sprá-

va 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 svûto-

vé války. Za první svûtové války byl fran-

couzsk˘m legionáfiem, za druhé svûtové

války byl zapojen v odboji. Osobnû podpo-

roval rodiny, jejichÏ pfiíslu‰níci byli v kon-

centraãních 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-

Karel Klimt se narodil v roce 1912 ve

Vysoãanech. V noci z 1. na 2. srpna 1939

ode‰el do exilu pfiechodem hranice do Pol-

ska. Dále se dostal do Francie a nakonec

do Anglie. Zde byl zafiazen k ãeskosloven-

sk˘m „bombarìákÛm“. ProtoÏe byl z civilu

radiotelegrafistou ãs.aerolinek na trase

Praha-Brno-Pie‰Èany-Ko‰ice-UÏhorod, do-

stal tuto funkci i u 311. ãeskoslovenské

bombardovací perutû. V jejích fiadách se

21. záfií 1940 zúãastnil vÛbec prvního úde-

ru perutû plnou silou proti nenávidûnému

nepfiíteli – náletu na doky a pfiístav v Ca-

lais, kde nacisté shromáÏdili plavidla pro

invazi na Britské ostrovy. Nálet byl velmi

úspû‰n˘ a pfies zufiivou palbu tûÏkého fla-

ku se v‰ech ‰est na‰ich letounÛ vrátilo na

základnu. Nálet 16. fiíjna téhoÏ roku bo-

huÏel 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. 
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5. VÁCLAV OTAKAR DEYL

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 hud-

bu ãesk˘ch skladatelÛ a posléze také hud-

bu Richarda Strausse. V letech 1907–1914

byl dirigentem VídeÀské státní opery

a v roce 1909 zaloÏil a krátce téÏ vedl no-

vou vídeÀskou konzervatofi. Napsal mno-

ho písní, nûkolik m‰í, dvû rekviem, asi 150

chrámov˘ch skladeb, mnoÏství pochodÛ,

tancÛ, kvartetÛ, sborÛ atd. Také jeho pa-

rodie na operu Salome "Salome II." se tû-

‰ila velikému úspûchu jak ve Vídni, ·t˘r-

ském Hradci, tak i v Nûmecku. Rodinné

pomûry nedovolovaly Kretschmannovi

usadit se trvale v Praze, zemfiel tedy ve

Vídni roku 1919.

7. KAREL PATRAS

Karel Patras se narodil v roce 1923 a byl

v˘znamn˘m ãesk˘m harfistou a pedago-

gem dvacátého století. Hru na harfu stu-

doval na Státní konzervatofii a Akademii

múzick˘ch umûní . JiÏ jako student kon-

zervatofie byl angaÏován do na‰eho pfied-

ního 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 pódi-

ích, tak jako hráãi v orchestru. Karel Pat-

ras zemfiel v roce 2003 a o necel˘ch 20 let

pozdûji dostal posmrtnû na‰i obec na ti-

tulní stránky bulvárních novin.

8. ZORKA KADE¤ÁBKOVÁ
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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 od-

bojové organizace Jindra a její jméno se

objevilo i v seznamu adres, urãen˘ch pro

ukrytí para‰utistÛ v˘sadkÛ do Protektorá-

tu, pfiestoÏe by tento ãin byl potrestán

smrtí. V domû, kde Zorka bydlela, nechala

vydlabat pÛdní trám, a do nûj tajnû uloÏi-

la Ïupní prapor; i tento ãin se trestal smr-

tí. Nakonec byla sestra Zorka za svÛj so-

kolsk˘ postoj, boj za demokracii a svobodu,

zatãena. Komunisté zachytili její dopis, ad-

resovan˘ b˘valé náãelnici â. Obce Sokol do

Ameriky, kde popisuje, jak to u nás vypa-

dá 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.

Václav Deyl se narodil v roce 1854 ve

Vysokém Veselí v rolnické rodinû. Po vy-

studování chemického oboru na technice

v Praze byl na praxi v cukrovaru a v té do-

bû sestrojil první jednofiádkovou pleãku,

která se o mnoho let pozdûji stala zákla-

dem jeho továrny. Pozdûji vstoupil do stát-

ní sluÏby a pÛsobil v cukrovaru v Krásném

Bfieznû, kde se také stal jedním ze zakla-

datelÛ 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 ze-

mûdûlské stroje. Tajemstvím jeho úspûchu

bylo, Ïe vyrábûl stroje skuteãnû prvotfiíd-

ní. 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 skuteã-

nû unikátní.

6. THEOBALD KRETSCHMANN

Theobald Kretschmann se narodil v ro-

ce 1854 ve Vinofii v rodinû Jana Krets-

chmanna, 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. Ná-

slednû pÛsobil jako violoncellista rok



Pane fiediteli, nelze pfiehlédnout, Ïe

‰kola pro‰la za poslední roky mnoha

zmûnami. Proã a k jak˘m zmûnám do-

chází? 

V roce 2001 mûla ‰kola okolo 250 Ïá-

kÛ, dnes je to témûfi 660. V matefiské ‰ko-

le tehdy fungovaly dvû tfiídy, nyní matefi-

skou ‰kolu nav‰tûvuje na 200 dûtí.

Základní a matefiská ‰kola pÛsobí v nûko-

lika budovách. ·kola proto prakticky neu-

stále pomáhá realizovat investice do v˘-

stavby objektÛ, zafiízení a vybavení. Spolu-

práce pfii plánování a fiízení stavebních

projektÛ ãi kontrolní dny na stavbách se

tak vedle pedagogické praxe staly v zása-

dû na‰ím denním chlebem. Aktuálnû má-

me pfied sebou dokonãení stavební úpra-

vy ‰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 kvalit-

ním pfiipojením k internetu. To jsme sho-

dou ‰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 vy-

bavené poãítaãové uãebny. Celkem má zá-

kladní ‰kola 28 uãeben a 7 tfiíd pro druÏinu. 

Jak to vidíte s dal‰ím v˘vojem po-

ãtu ÏákÛ? 

Samozfiejmû sledujeme demografické

trendy a nyní to vypadá, Ïe po nûkolika le-

tech nedojde k meziroãnímu nárÛstu poãtu

ÏákÛ, protoÏe nastupující roãníky nejsou

tak poãetné jako roãníky odcházející. I pfie-

sto v‰ak pfiijímáme do základní a matefi-

ské ‰koly jen Ïáky z Vinofie. Na zájemce

z okolních obcí, jejichÏ zájem nás tû‰í, se

bohuÏel jiÏ nedostává. NemÛÏeme dopus-

tit, aby ‰kola praskala ve ‰vech. Kvantita je

zde samozfiejmû ve stfietu s kvalitou vzdû-

lávání, kterou dlouhodobû buduje cel˘ pe-

dagogick˘ sbor. ZároveÀ je nutno fiíci, Ïe

kapacitu ‰koly není moÏné soudit jen po-

dle poãtu Ïidlí ãi hodnoty uvedené v rejs-

tfiíku ‰kol. Jistá volnost pohybu musí b˘t

také ve spoleãn˘ch prostorách a zafiíze-

ních, 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 jme-

nuje „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.

■ Z historie Vinofie        ■ Rozhovor 

9. VÁCLAV RYTINA jako v˘tvarník: graficky upravoval ãasopis

Svût v obrazech, potom v osmdesát˘ch le-

tech zejména ãasopisy pro dûti a mládeÏ:

Sedmiãka, Pion˘r, Filip a dal‰í. Hlavní ná-

plní jeho práce byla ov‰em grafická úpra-

va knih a kniÏní ilustrace: podílel se na

stovkách publikací pro nakladatelství Na-

‰e vojsko, Avicenum a dal‰í; jeho díla by-

la nûkolikrát ocenûna titulem Nejkrásnûj-

‰í kniha âeskoslovenska (knihy Váleãné

lodû, Praha husitská a dal‰í). Pro naklada-

telství V Ráji pfiipravil fiadu fotografick˘ch

knih o Praze, jeho nezamûniteln˘ v˘tvar-

n˘ rukopis mají ãeské romány pro nakla-

datelství ·ulc a spol. a také mnoÏství dût-

sk˘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 gramodes-

ky: na pfielomu ‰edesát˘ch a sedmdesá-

t˘ch let to byly zejména tituly populární

hudby (Václav Neckáfi a dal‰í), v osmdesá-

t˘ch letech série dramatizací románu Ju-

lese Vernea (Cesta kolem svûta za 80 dní,

20 000 mil pod mofiem, Dva roky prázd-

nin). Jeho obrazy jsou zastoupeny pfiede-

v‰ím v soukrom˘ch sbírkách vãetnû Fran-

cie a USA; nejpozoruhodnûj‰í byla jeho

tvorba ve druhé polovinû osmdesát˘ch let,

kdy s malífiem Jifiím Votrubou vytvofiil se-

rii obrazÛ na motivy básní Edwarda Leara;

v˘stavy této kolekce v galeriích na Národ-

ní tfiídû a v Mostecké ulici byly ve své do-

bû velmi populární.

Roku 2003 vznikl v prostfiedí sanatoria

Na Ple‰i televizní dokument Léãba místem,

kde Václav Rytina s pro nûj charakteristic-

k˘m nadhledem vyprávûl o svém váÏném

onemocnûní, s nímÏ bojoval od roku 2000.

Zemfiel 22. dubna 2004.
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Václav Rytina se narodil 20. února 1945

ve Vinofii. Po absolvování Stfiední prÛmy-

slové ‰koly grafické v Praze se zaãal Ïivit

Rozhovor s Alfredem Tellerem
V AKTUÁLNÍM âÍSLE VINO¤SKÉHO ZPRAVODAJE SE VE VZTAHU K P¤ÍPRAVù NOVÉHO STRATEGICKÉHO PLÁNU ZA-

Mù¤ÍME NA TÉMA VZDùLÁVÁNÍ. PROTO JSME POÎÁDALI O ROZHOVOR OSOBU NEJPOVOLANùJ·Í - DLOUHOLETÉ-

HO PANA ¤EDITELE Z· A M· VINO¤ PANA ALFREDA TELLERA. TEN V ZÁKLADNÍ ·KOLE A MATE¤SKÉ ·KOLE PRA-

HA – VINO¤ VLÁDNE NEJEN V¯UCE MATEMATIKY, ALE JIÎ 30 LET PÒSOBÍ TAKÉ VE FUNKCI ¤EDITELE.



Rozhovor ■
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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 uãe-

ní se dané látky, na které klademe dÛraz,

zároveÀ pfiirozenû rozvíjí fiadu dal‰ích dÛ-

leÏit˘ch dovedností jako je komunikace,

spolupráce, sdílení, motivace, prezentaãní

dovednosti.

Jaké dal‰í vzdûlávací metody a ná-

stroje vyuÏíváte? 

Jsem velmi rád, Ïe je v na‰em pedago-

gickém sboru mnoho aktivních uãitelÛ,

ktefií sami pfiichází s nov˘mi nápady a pro-

jekty. Ty shromaÏìuje koordinátorka ‰kol-

ního 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 zakompono-

vat do ·VP. V minulosti jsme takto reali-

zovali napfi. trh fiktivních firem se Ïáky 8.

a 9. tfiíd, rÛzné akademie k v˘znamn˘m vi-

nofisk˘m v˘roãím, oblíbenou akcí v letech

konání olympijsk˘ch her jsou ‰kolní spor-

tovní olympiády. Prostfiednictvím rozliã-

n˘ch „projektov˘ch“ aktivit se také Ïáci

mohli seznámit s francouzskou krajináfi-

skou tvorbou, fie‰it detektivní pfiípad nebo

si vlastnoruãnû vymodelovat buÀku. Je

velmi zajímavé sledovat, jak se u ÏákÛ dí-

ky tûmto ãinnostem postupnû rozvíjí

a „krystalizují“ rÛznorodé znalosti a do-

vednosti, které budou potfiebovat praktic-

ky cel˘ svÛj Ïivot. K rozvoji kompetencí pfii-

rozenû dochází i na stranû pedagogÛ. Na

nûkter˘ch aktivitách, napfiíklad na jiÏ zmí-

nûné ‰kolní olympiádû, spolupracuje prak-

ticky cel˘ pedagogick˘ sbor. 

A jak ‰kola zvládla „dobu kovido-

vou“, 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 vyÏa-

doval obrovskou flexibilitu a hledání fie‰e-

ní v situaci, která pro nás v‰echny, tedy pe-

dagogy, rodiãe, dûti a Ïáky, byla zcela nová.

Nakonec v‰ak musím fiíci, Ïe jsme se nau-

ãili vyuÏívat nové metody a techniky – od

zadávání práce pfies e-mail jsme se dosta-

li k praktickému vyuÏití on-line aplikace

MS Teams. Îáci díky tomuto nástroji

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 Ïá-

ci, kter˘m tento zpÛsob v˘uky pfiíli‰ ne-

prospûl, jsou v‰ak i tací, pro které pfiekáÏ-

kou nebyl. My, jako uãitelé, jsme se museli

smífiit se skuteãností, Ïe pfies monitor po-

ãítaãe zkrátka není moÏné mít stejn˘ pfie-

hled o „dûní ve tfiídû“ jako v uãebnû. S nû-

kter˘mi Ïáky, kter˘m on-line v˘uka

neprospívala, jsme ale byli i v uÏ‰ím tele-

fonickém kontaktu, abychom jim byli ná-

pomocni. 

MÛÏete prosím nûjak shrnout nega-

tiva a pozitiva tohoto nelehkého obdo-

bí? 

Minul˘ rok jsme bohuÏel nemohli rea-

lizovat volnoãasové aktivity ãi zavedené

kaÏdoroãní akce jako jsou Bûh Miranovy

duby, Bûh osvobození ãi Vánoãní turnaj ve

stolním tenisu. Také jsme nemohli dotáh-

nout nûkteré z dfiíve jmenovan˘ch projek-

tÛ, a tak jsme pfii‰li napfiíklad o plánova-

nou ‰kolní olympiádu. Vûfiíme, Ïe nyní bez

problémÛ naváÏeme na pÛvodní standard,

a znovu dûtem a ÏákÛm umoÏníme zcela

plnohodnotn˘ rozvoj jejich znalostí a do-

vedností. A zároveÀ jsme jiÏ na podobné

v˘zvy a zmûny pfiipraveni. 

Jednoznaãn˘m pozitivem pak byly klad-

né ohlasy rodiãÛ, ktefií prostfiednictvím on-

line 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 zejmé-

na 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 rÛzno-

rodé jako zájmy a potfieby jejich úãast-

níkÛ. Zahrnují proto rukodûlné, umûlec-

ké, hudební, divadelní, sportovní,

matematické i jazykové aktivity, kaÏdo-

roãnû otevíráme kolem 40 skupin krouÏ-

kÛ. Vûfiím, Ïe se na nû tû‰í jak dûti a Ïáci

tak na‰i pedagogové, ktefií krouÏky zhus-

ta realizují. DÛvodem je zejména fakt, Ïe

chceme mít kvalitu krouÏkÛ, které se ode-

hrávají 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 bu-

dovat vzájemné dobré vztahy napfiíã tfiíd-

ními kolektivy. 



■ Rozhovor 

Nûkteré sportovní aktivity vedou zku-

‰ení trenéfii z jin˘ch organizací. Znaãné ob-

líbenosti se tû‰í badminton, fotbal, atleti-

ka 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 úspû-

chem je potfiebná spolupráce ‰kola-Ïák-

rodiã. 

Mnoho ze zmiÀovan˘ch pohárÛ repre-

zentuje také ãetné sportovní úspûchy, ze-

jména v badmintonu a fotbalu. Tû‰í mû, Ïe

z fiad na‰ich ÏákÛ se rekrutují úspû‰ní

sportovci, ktefií pak nastupují svou spor-

tovní dráhu napfi. v klubu Sokol Meteor

Radotín, a jsou schopni se probojovat i na

mistrovství Evropy a dokonce svûta. I ta-

dy je to ale nejen o ‰kole, ale hodnû o mo-

tivaci kaÏdého jedince a samozfiejmû pod-

pofie 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 inter-

nû, a to i mezi matefiskou a základní ‰ko-

lou, abychom byli dobfie pfiipraveni na bu-

doucí prvÀáãky a vytvofiili pro nû pfiíjemné

a komfortní prostfiedí umoÏÀující niãím

neru‰en˘ rozvoj jejich dovedností. 

Nebráníme se ani smyslupln˘m aktivi-

tám ve spolupráci s dal‰ími organizacemi.

V na‰ich prostorách vítáme v˘uku hudeb-

ních oborÛ aktuálnû zaji‰tûnou spolkem

Vinohra. Úzce také spolupracujeme s ko-

munitním centrem VINCENT, v jehoÏ kni-

hovnû probíhá fiada zajímav˘ch akcí vãet-

nû pasování na‰ich ÏákÛ na ãtenáfie. 

Závûrem mi dovolte otázku na dal‰í

rozvoj a cíle ‰koly? 

Hlavním cílem ‰koly je dal‰í rozvoj po-

dle aktuálních potfieb tak, aby byla stále

zaji‰tûna vysoká kvalita v˘uky a vzdûlává-

ní a zároveÀ jsme byli pfiipraveni na nové

v˘zvy, situace a zmûny. Od 1. 9. 2021 je v˘-

znamnû posílena napfiíklad v˘uka v oblas-

ti ICT, a to nejen z dÛvodu poÏadavkÛ „sho-

ra“. Jsem rád, Ïe se nám podafiilo získat

nového pedagoga, kter˘ k nám v této ob-

lasti pfiinese nov˘ svûÏí vítr. 

M˘m velk˘m pfiáním je také zachování

na‰eho kvalitního a jednotného pedago-

gického sboru. Velmi si cením toho, Ïe ma-

jí 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 
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Rozhovor s Janou Kováfiovou
NEJEN PRO RODIâE STÁVAJÍCÍCH âI BUDOUCÍCH P¤ED·KOLNÍCH DÍTEK, JSME TAKÉ VYZPOVÍDALI PANÍ JANU KO-

VÁ¤OVOU, ZÁSTUPKYNI ¤EDITELE PRO M·, KTERÁ S DùTMI VE VINO¤SKÉ MATE¤SKÉ ·KOLE PRACUJE JIÎ OD RO-

KU 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 charakte-

rizovala ‰kolní vzdûlávací program (·VP)

nazvan˘ „Pojì si hrát, v pfiírodû se smát,

v‰echno poznávat, buì mÛj kamarád“?

âím je tento program unikátní, pfiípad-

nû 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 tvo-

fiivost, vyjadfiuje emoce, socializuje se.

A dala by se vyjmenovat fiada dal‰ích kla-

dÛ, které hra dûtem pfiiná‰í. Úplnû nej-

men‰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-

k˘ dÛraz a dáváme dûtem prostor ji rozví-

jet. 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 poby-

tu 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-
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Ïeme pracovat na pfieskáãku, protoÏe kdyÏ

dûti nûco baví a zajímá právû teì, jsou da-

leko otevfienûj‰í v‰em nov˘m informacím. 

S dûtmi nav‰tûvujete také rÛzné ak-

ce a aktivity. Jak byste charakterizova-

la projekt „Ná‰ les“? S jak˘mi organi-

zacemi 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, po-

zorujeme, jak se mûní zahrady a pfiíroda

kolem. Dosud na projekt „Ná‰ les“ navazo-

vala také náv‰tûva boleslavsk˘ch lesÛ. Les-

níci z Ústavu pro hospodáfiskou úpravu

lesÛ pro nás v rámci lesní pedagogiky kaÏ-

doroãnû pfiipravili úÏasn˘ program. Dûti se

prostfiednictvím velice pûknû pfiipraven˘ch

her dozvûdûly mnoho zajímavého.

Nedávno jsme navázali spolupráci s or-

ganizací Trash Hero. Nûco jiného totiÏ je,

pokud se informace dûti dozvídají od pa-

ní uãitelky a nûco jiného pokud vidí, Ïe o to

samé mají zájem i dal‰í lidé. Zástupci Trash

Hero k nám pfiijedou, poví dûtem zajíma-

vé informace, vysvûtlí, jak je dÛleÏité, aby-

chom si pfiírody váÏili a chránili ji. Jsem do-

mluvena 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 pfií-

rodu dÛleÏité.

Úãastníme se také dal‰ích environmen-

tálních programÛ, napfi. „Malí zahradníci“

a „âtvero roãních období“. 

Tyto programy jsme mûli ve Stfiedisku

ekologické v˘chovy Prales ve Kbelích ob-

jednané pro mlad‰í dûti jiÏ dvakrát. Bohu-

Ïel doba kovidová nám náv‰tûvu neumoÏ-

nila. Snad se tedy podafií v leto‰ním

‰kolním roce. Na roãní období se pravidel-

nû zamûfiujeme hlavnû pozorováním pfii

jejich pfiechodech a zafiazujeme je do nej-

rÛznûj‰ích ãinností, napfi. v˘tvarn˘ch, hu-

debních, 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 pedagogicko-

psychologickou poradnou. Její pracovnice

dochází k nám do M· pravidelnû a se sou-

hlasem rodiãÛ provádí u dûtí napfi. testy

‰kolní zralosti. Také v rÛzn˘ch situacích

odbornû pomáhá dûtem, rodiãÛm i peda-

gogick˘m pracovnicím. Spolupracujeme

také s knihovnou komunitního vinofiské-

ho centra VINCENT. Tu paní uãitelky s dût-

mi rády nav‰tûvují a seznamují je s litera-

turou. Paní uãitelky se ve Vincentu úãastní

pfiedná‰ek s pedagogick˘m zamûfiením. 

Velice dobrou a úzkou spolupráci má-

me se základní ‰kolou, jíÏ jsme souãástí.

V˘bornû máme zavedenu spolupráci s na-

‰imi kolegynûmi z prvního stupnû základ-

ní ‰koly. Vzájemnû se nav‰tûvujeme s dût-

mi z prvních tfiíd. Kolegynû z prvního

stupnû v minulosti zavedly pro dûti z M·

krouÏek pfiípravy do Z·, o kter˘ je ze stra-

ny rodiãÛ znaãn˘ zájem, a nyní ho jiÏ rea-

lizují 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 den-

nû. Pro tento ‰kolní rok máme domluveno

vyuÏití uãebny s interaktivní tabulí, coÏ bu-

de pro dûti nové. 

Spolupracujeme i s dal‰ími organizace-

mi, ale na to by nám asi nestaãil ani cel˘

zpravodaj. 

M· má celkem devût tfiíd v pûti bu-

dovách a ãtyfii zahrady, coÏ je celkem

nezvyklé. Jak k tomuto rozmanitému

stavu do‰lo?

Do matefiské ‰koly ve Vinofii jsem na-

stoupila v roce 1994 a zanedlouho jsem se

stala její fieditelkou. Tehdy to v‰ak byla

dvoutfiídní podniková ‰kolka, kterou mûst-

ská ãást v ãele s panem starostou Jarosla-

vem Krajlem odkoupila v roce 2001. M·

mûla v té dobû dvû tfiídy vybavené pÛvod-

ním, zastaral˘m nábytkem. Tehdy se pfii-

stavûlo na pÛvodní budovu patro s jed-

nou tfiídou. Po rozsáhlé bytové v˘stavbû

ve Vinofii jsme záhy zjistili, Ïe to opût bu-

de málo. Proto byly k základní ‰kole pfii-

stavûny 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 vy-

budovány 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‰í-

mi tfiemi tfiídami v samostatn˘ch budo-

vách. 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 fanta-

zii, 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 didak-

tick˘mi pomÛckami, pfiesto je samozfiej-

mû 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 ‰kol-

ky 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 ji-

n˘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˘ pfií-

nos, 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, ma-

jí skvûlé nápady, vytváfií projekty. Vím, Ïe

se na nû mohu spolehnout. Nepfii‰lo to sa-

mo, je za tím fiada let spoleãné práce. Tû‰í

mû, Ïe dostáváme pochvalné maily od ro-

diãÛ, 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 ro-

ky. Spokojené jsou tak dûti i paní uãitelky.

K nové paní uãitelce tak dûti pfiechází aÏ

v pfied‰kolním roãníku.

Jak jste v M· zvládli „dobu kovido-

vou“? Jak v tomto nelehkém období

probíhala Va‰e práce s dûtmi? Pfiinesla

tato doba do praxe M· také nûjaká po-

zitiva?

Doba kovidová byla skuteãnû nároãná.

Tehdy jsem ocenila, Ïe máme pût budov

a dûti se nemohou potkávat ve vût‰ím po-

ãtu. Distanãní v˘uka u pfied‰kolních dûtí

pro nás byla nûco úplnû nového. Nastavi-

li jsme ale stejná pravidla pro v‰echna tfii

pfied‰kolní oddûlení. Nebudu zde vyjme-

novávat 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 uãi-

telkou také telefonovat a neformálnû po-

povídat. Po znovuotevfiení tfiíd pfiiná‰ely

dûti paním uãitelkám doma vytvofiená

portfolia se zadan˘mi úkoly, nûkdy je ro-

diãe zasílali prÛbûÏnû mailem.

Jaké jsou dal‰í plány a cíle M· na

následující roky? 

Rozhodnû pokraãovat v zapoãaté prá-

ci. Dál spolupracovat s organizacemi, vy-

zdvihnout musím nesmírnû dÛleÏitou spo-

lupráci kolegyÀ na jednotliv˘ch budovách.

Zatím jsem nezmínila, Ïe u kaÏdého dítû-

te provádíme diagnostiku. Pfii pfiechodu do

pfied‰kolní tfiídy si paní uãitelky mezi se-

bou pfiedávají poznatky z diagnostiky, te-

dy co je pro dané dítû dobré, jak s ním pra-

covat, na co se zamûfiit, aby bylo dobfie pfii-

pravené na vstup do základní ‰koly. Ná-

slednû je dÛleÏitá jiÏ zmínûná dobfie zave-

dená spolupráce se Z·, kam pfiechází

naprostá vût‰ina na‰ich dûtí. V na‰ich plá-

nech a cílech je vÏdy na prvním místû dí-

tû. Pfiipravit ho plnohodnotnû na vstup do

Ïivota. Nemyslet jen na materiální strán-

ku, dÛleÏité je si pro nûj najít ãas, vûnovat

se mu. Jak u nás v matefiské ‰kole, tak v ro-

dinû. âas vûnovan˘ dûtem je niãím nena-

hraditelná hodnota, která se nám jednou

urãitû kladnû vrátí. 

Po stránce materiálního rozvoje by-

chom se chtûli zamûfiit na dal‰í vybavení

zahrad. Pfied‰kolákÛm by pfiírodní prÛlez-

ka 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 
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„Rou‰kov˘“ bazar obleãení a vûcí ve Vinofii
Covidov˘ rok se s rokem se‰el a jarní ba-

zárek jsme opût z nafiízení vlády zorganizo-

vat 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 zaãát-

kem fiíjna, uspofiádaly jsme bazárek hned po

zaãátku ‰kolního roku 10.–11. záfií. Úãast

prodávajících i nakupujících byla viditelnû

niÏ‰í neÏ v minul˘ch letech, ale my stále vû-

fiíme, Ïe pofiádat tuto akci má smysl.

Chtûla bych touto cestou znovu moc

a moc podûkovat v‰em maminkám a Ïe-

nám, 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 ne-

vybíraly, 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 PRO-

CHÁZCE, 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 obrá-

zek a ze zadní strany odkaz na Facebook

spolku Kultura Vinofi. 

Hra mÛÏe mít dvû podoby. První je: hle-

dej, vyfoÈ a sdílej u nás na FB Kultura Vi-

nofi. Druhá je: hledej, seber a pfiijì na akci,

kterou pofiádáme, vymûnit za odmûnu.

Plakáty na na‰e akce poznáte podle stej-

ného symbolu, jako je na kamínkách. Sym-

bol je i souãástí na‰eho loga. NejbliÏ‰í ak-

ce, 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).



neãního oboru, o kterou byl velk˘ zájem,

ale del‰í dobu jsme hledali vhodného uãi-

tele. Do novû vzniklé umûlecké ‰koly za-

ãalo chodit více neÏ 100 dûtí. 

Na konci záfií uÏ jedna stateãná zpû-

vaãka reprezentovala novû vzniklou ZU·

pfii vítání obãánkÛ v Centru Mariapoli.

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 vi-

nofiského umûleckého spolku VinoHra pfie-

‰li pod Základní umûleckou ‰kolu Folklo-

rika 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, pa-

nu fiediteli Tellerovi a zástupkyni paní Lu-

paãové, ktefií nám vy‰li vstfiíc a poskytli

nám zázemí v budovû staré ‰koly na Vi-

nofiském 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, ky-

taru, akordeon, housle, zpûv a povinnou

hudební nauku, ale také v˘tvarku a dra-

matick˘ obor. JiÏ se také spustila v˘uka ta-

ZU· Folklorika úspû‰nû zahájila první ‰kolní rok ve Vinofii

■ Ze Ïivota Vinofie
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Pohádkov˘ les vznikl z potfieby udûlat

nûco malého a milého pro nejmen‰í a je-

jich rodiãe. A také vyuÏít trochu akcemi

opomíjen˘ kout na‰í Vinofie, coÏ je Obora

u Pohankova rybníku. 

Kultura Vinofi, z. s.

Pohádkov˘ les 
(30. 10. od 10 do 13 hod.)
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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· Folklori-

ka pÛsobí, probíhat unikátní hudební pro-

jekt. Celosvûtovû známá slovenská cimbá-

lová muzika Cigánski diabli vystoupí 1. 11.

v Centru Mariapoli. Pokud nezasáhne co-

vid a restrikãní opatfiení, probûhnou dopo-

ledne tfii v˘chovné koncerty pro Z· Vinofi

a od 19 hodin koncert pro vefiejnost. Sou-

ãasnû s Cigánsk˘mi diabli vystoupí, jak na

v˘chovnû vzdûlávacích koncertech pro dû-

ti, tak pfii veãerním koncertu pro jejich ro-

diãe a ‰irokou vefiejnost i Ïáci ZU· Folklo-

rika z Moravy, kde jiÏ ‰kola del‰í dobu ús-

pû‰nû funguje. Vûfiíme, Ïe to bude milé pfied-

stavení 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:

Milé dûti a pfiátelé mal˘ch neposedn˘ch

vrabãákÛ, v létû jsem z ital‰tiny pfieloÏila je-

dineãnou dûtskou dobrodruÏnou, ov‰em

pravdivou „pohádku“ o nezbedném a hor-

livém ptáãkovi „âipím“ od Maria Lodiho,

velkého spisovatele a v prvé fiadû vynikají-

cího ãlovûka, uãitele, jehoÏ nedoÏité sté na-

rozeniny 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 ob-

rázky mu nakreslily samy dûti.

Kdo by se chtûl stát ilustrátorem „âipí-

ho“, pfiihlaste se do soutûÏe pfies mail:

klaralowenstein@yahoo.it do 31. fiíjna

a 1. listopadu 2021 vám bude pfiidûleno

ãíslo kapitoly, krátká synopse a audiosto-

pa se zadáním ilustrace. Obrázek prosím

kreslete na ãtvrtku A4 pastelkami. Hoto-

vou ilustraci vloÏte do velké obálky, kte-

rou nadepi‰te: âipí ilustrace. Do velké

obálky vloÏte je‰tû jednu men‰í s lísteãkem,

kde bude uvedeno: ãíslo kapitoly va‰í ilus-

trace, va‰e jméno, pfiíjmení, vûk, tfiída, ‰ko-

la, adresa a kontakt na rodiãe. Malou obál-

ku nadepi‰te: SoutûÏ – âipí. Obálku

zalepte. KaÏd˘ soutûÏící mÛÏe vytvofiit aÏ

tfii ilustrace, kaÏdou k jiné kapitole. Neza-

pomeÀte se o nû pfiihlásit.

SoutûÏ „âeské dûti ilustrují âipího“ za-

ãíná 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 vyhlá-

síme 31. ledna 2022 a obe‰leme v‰echny

soutûÏící mailem.

Vybrané ilustrace budou zafiazeny do

kníÏky „âipí“ a dûti budou uvedeny jako je-

jí ilustrátofii a dostanou autorsk˘ v˘tisk. Ze

v‰ech soutûÏních obrázkÛ bude uspofiádá-

na v˘stava v âakovicích, ta bude doprovo-

zena scénick˘m ãtením z „âipího“ a diva-

delním 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 nelíbi-

la. âipí je nyní ve va‰ich rukách a na va‰í

fantazii!

Se srdeãn˘m podûkováním a v oãeká-

vání

Klára Löwensteinová

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
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V˘bûrem fotografií se vracíme k úspû‰-

nému prvnímu roãníku Ctûnického hudeb-

ního 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 Ctûni-

ce a soukrom˘ch sponzorÛ. Tû‰í nás, Ïe si

okamÏitû na‰el své spokojené diváky, tak-

Ïe 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 (ten-

tokrát nejen) klasické hudby... 
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I díky venkovnímu stanu s obãerstve-

ním pro v‰echny náv‰tûvníky mûl festival

tu správnou letní atmosféru... 

25

Ctûnick˘ hudební festival 2021 

Hvûzdy zahajovacího koncertu: harfenistka Katefiina Englichová, sopranistka Katefiina

KnûÏíková a hobojista Vilém Veverka v sálu Koãárovny

Na druhém koncertu vystoupili poprvé spoleãnû ãlenové v˘znamného hudebního rodu

KaÀkÛ: houslista Libor, sopranistka Lucie a violoncellista Michal 

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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Zaãátkem záfií jsme s velkou radostí, pl-

ni energie a plánÛ otevfieli dvefie na‰eho

Centra. A to doslova - jiÏ tradiãnû DNEM

OTEV¤EN¯CH DVE¤Í. Bûhem celého odpo-

ledne pfiicházeli rodiãe s dûtmi i dospûlí

náv‰tûvníci a zajímali se o aktuální nabíd-

ku kurzÛ a krouÏkÛ. Ladily se ãasové roz-

vrhy, 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 omeze-

ní, která mohou pfiijít. 

V tuto chvíli máme za sebou jiÏ nûkolik

t˘dnÛ bûÏného provozu, snaÏíme se dodr-

Ïovat bezpeãné prostfiedí, ãasto vûtráme,

v‰e pravidelnû dezinfikujeme a pfii vût‰ím

poãtu náv‰tûvníkÛ jsme pfiipraveni kon-

trolovat bezinfekãnost. Na‰ím centrem uÏ

se opût oz˘vá zpûv, hudba, smích a pfie-

kvapivû 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. DÛ-

leÏité je, Ïe se tûlocviãna ve Vincentu pro-

mûní 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 du-

Ïiny) a pfiedev‰ím bude sál fungovat pro

na‰e seniory. Ti k nám zavítali jiÏ 1. fiíjna,

aby se s prostory centra seznámili, a spo-

leãnû jsme oslavili Mezinárodní den seni-

orÛ (více v ãlánku pana Jana âervenky na

str. 5). Na prosinec máme je‰tû napláno-

van˘ v˘let na adventní a vánoãní prohlíd-

ku zámku LouãeÀ se spoleãn˘m obûdem.

Vrcholí u nás také pfiípravy na akci Roz-

svûcení vánoãního stromu, která sice pro-

bûhne 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 pfií-

pravách spolupracujeme s Vinofiskou far-

ností i Centrem Mariapoli a také s místními

spolky. Krásná kulisa na‰eho námûstí pfií-

mo vybízí ladit adventní nedûli do staro-

ãeské podoby, a tak nebudou chybût far-

máfiské stánky, kolotoã fiezbáfie Matûje,

kováfi, divadelní pohádka pro dûti, spous-

ta svût˘lek a vÛní a tfieba pfiiletí i posel ne-

besk .̆ Moc se na tento ãas tû‰íme a vûfií-

me, Ïe vy také. 

Na‰e podzimní plány

Teì je v‰ak teprve fiíjen a my vás chce-

me pozvat na jiÏ tradiãní, pravda, letos

moÏná lehce netradiãní, LampioÀák. Ter-

mín leto‰ního prÛvodu je stanoven na

sobotu 6. listopadu. Sledujte na‰e info-

kanály, kde budeme v‰e postupnû upfies-

Àovat. 

V listopadov˘ch Vinofisk˘ch novinách

pak zvefiejníme v‰echny informace a tfie-

ba i trasu leto‰ního LampioÀáku.

Pfieji krásn˘ podzimní ãas a tû‰ím se na

setkání ve Vincentu nebo na nûjaké vinofi-

ské akci.

Markéta Kilingerová
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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 by-

la náv‰tûvnost nad oãekávání. Posluchaãi,

ktefií vyrazili do ulic Vinofie, za znám˘mi

osobnostmi si akci pochvalovali a byli pfií-

jemnû pfiekvapeni spontánní debatou, kte-

rá se po pfieãtení ukázky spontánnû roz-

poutala. 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 zafiaze-

ny do fondu na‰í knihovny, máte tedy

moÏnost si je pfiijít pÛjãit.

Dûkujeme Farnosti Vinofi, Centru Mari-

apoli a Ilju Vlãkovi, Ïe tento projekt pod-

pofiili a nabídli své prostory pro vytvofiení

ãtecího místa. Akce tak nabídla moÏnost

nahlédnout do bûÏnû nepfiístupn˘ch pro-

stor, ale i do míst oblíben˘ch.

Radostná je i zpûtná vazba od úãinku-

jících, ktefií si pochvalovali posluchaãe

i prostory hostitelÛ.

Tû‰íme se na pfií‰tí Noci s literaturou.
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2. místo.autor pan Vladimír Pekník 3. místo.autor pan Vladimír Pekník

1.místo.autor pan Lubomír Viãan 

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. 

Letní kolo fotosoutûÏe uzavfieno
POSLEDNÍM, âVRT¯M KOLEM V PO¤ADÍ BYLA UZAV¤ENA NA·E FOTOSOUTùÎ KALENDÁ¤ VINO¤E 2022. TEN-

TOKRÁT SE NÁM SE·LY FOTOGRAFIE S LETNÍ VINO¤Í.
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Nov˘ ‰kolní rok 

Organizace: podzimní prázdniny 27. 10. – 31. 10. 2021

fieditelské volno 20.–22. 12. – rekonstrukce kuchynû

vánoãní prázdniny 23. 12. 2021 – 2. 1. 2022 

pololetní prázdniny 4. 2. 2022

jarní prázdniny 12.–20. 3. 2022

velikonoãní prázdniny 14. 4.–18. 4. 2022

‰kolní rok konãí ve ãtvrtek 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 tfiídní uãitel

I.A 20 11 9 Romana Zikmundová

I.B 20 11 9 Dana Mí‰ková

I.C 21 11 10 ZdeÀka De Kok

II.A 25 13 12 Eva Palkovská

II.B 25 11 14 Vendula Tomanová

II.C 24 12 12 Vûra BartÛ‰ková

III.A 24 14 10 Martina Dlouhá

III.B 25 11 14 ZdeÀka VáÀová

III.C 24 14 10 Iveta Bou‰ová

IV.A 22 12 10 Iveta Koníãková

IV.B 23 13 10 Petra ·árová

IV.C 23 13 10 Alena Bosová

IV.D 23 10 13 Dagmar Tomanová

V.A 24 10 14 Ján Richter

Tfiída ÏákÛ celkem hochÛ dívek tfiídní uãitel

V.B 24 11 13 Jan ·míd

V.C 22 10 12 Katefiina Kautská

VI.A 21 8 13 Petr La‰toviãka

VI.B 25 10 15 Lenka Pobudová

VI.C 25 11 14 Iva Javorková

VII.A 24 15 9 Aneta Dopitová

VII.B 24 13 11 Adéla Kocmanová

VII.C 23 10 13 Dana Chludilová

VII.D 24 12 12 Martina Hartlová

VIII.A 19 9 10 Vojtûch Klimt

VIII.B 21 9 12 SoÀa Tomková

VIII.C 23 12 11 Milan Lipták

IX.A 24 12 12 TáÀa Grochálová

IX.B 24 13 11 Jana Slavíãková

Základní ‰kola

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 vy-

zvedávání dûtí z druÏiny funguje paní vrát-

ná, rodiãe mají prostor na ãekání uvnitfi za

vchodem. V‰echny potfiebné informace

naleznete na webu ‰koly, adresa zÛstala

stejná: wwwwww..zzssvviinnoorr..cczz  .

Po kovidové pauze opût rozjíÏdíme zá-

jmové krouÏky, letos otvíráme 20 skupin,

nûkteré vícekrát t˘dnû, jsou zvefiejnûny na

internetu. KrouÏky zaãaly první t˘den v fiíj-

nu a konãí koncem kvûtna nebo zaãátkem

ãervna. KrouÏek s hodinovou t˘denní do-

tací stojí od 1000 do 1500 Kã za rok – po-

dle poãtu dûtí a nároãnosti na pomÛcky.

KrouÏky s vícehodinovou t˘denní dotací

jsou úmûrnû draÏ‰í. Letos opût mÛÏete pla-

tit za krouÏky i pfiíkazem k úhradû. Îádá-

me v‰echny, ktefií toho vyuÏijí, aby dÛsled-

nû dodrÏeli pokyny k platbû. MoÏnost platit

v hotovosti zÛstává zachována. Platí se rov-

nou za cel˘ rok, pokud nûjak˘ Ïák pfiesta-

ne po pololetí chodit, odpovídající peníze

na Ïádost rodiãÛ vrátíme.

Nejlep‰í sportovce jsme letos kvÛli ko-

vidu nevyhla‰ovali. Novou sportovní sezó-

nu jsme zahájili 27. (I.–III.roãník) a 29. zá-

fií (IV.–V. roãník) XXXIV. roãníkem bûhu

„Miranovy duby“, pfieboru ‰koly v pfiespol-

ním bûhu. BûÏelo 276 dûtí, v˘sledky na-

jdete na webu ‰koly.

Sport
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Dne prvního záfií se po letních prázd-

ninách 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.... Dovol-

te, abych vám po mûsíci pfiedala pár in-

formací o ‰kolní druÏinû. Stále máme se-

dm 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 Weis-

hauptová a Lenka Kosmannová, tfietím tfií-

dám vychovatelky Jitka Kuchlerová a So-

Àa 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 nau-

ãit pfiechody nejen do ‰kolní jídelny, která

je umístûna v hlavní budovû ‰koly, ale

❚ Pfiipravujeme – pro leto‰ní zimu jsme

si rezervovali na lyÏafisk˘ kurz opût Hor-

sk˘ hotel Vltava ve StráÏném v Krkono‰ích,

a to ve dvou termínech. Kurzy probûhnou

5.–12. 2. 2022 pro Ïáky 8.roãníku, ktefií vlo-

ni nebyli a 12. 2.-19. 2. pro Ïáky 7.C a D.

7.A a B vyjede v pfií‰tím ‰kolním roce. Po-

kud vyjede nûkterá tfiída na ‰kolu v pfiíro-

dû, je pro celou ‰kolu urãen jednotnû ter-

mín 20.–24. 6. 2022. 

❚ Tfiídní schÛzky – budou letos opût tfii-

krát. První (organizaãní) uÏ probûhla 16.9.,

dal‰í budou korespondovat se ãtvrtletím,

termíny konání 18. 11. 2021 a 21. 4. 2022.

Zde se jiÏ bude fie‰it pfiedev‰ím prospûch

a chování dûtí. MoÏnost individuální schÛz-

ky s k˘mkoliv z uãitelÛ nebo z vedení ‰ko-

ly zÛstává zachována, je potfieba se ale

pfiedem telefonicky domluvit. Za tímto

úãelem je u kaÏdého vyuãujícího zavede-

na pravidelná pÛlhodina t˘dnû, kdy bude

urãitû k dosaÏení na telefonu (ãasy na we-

bu ‰koly) – lze volat samozfiejmû kdykoliv,

ale bez záruky zastiÏení uãitele.

❚ SchÛzka rodiãÛ budoucích prvÀáãkÛ –

pro zájemce o zodpovûzení dotazÛ a pro-

hlídku ‰koly z fiad rodiãÛ budoucích prv-

ÀáãkÛ 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 pfii-

jímáme i Ïádosti o odklad ‰kolní docház-

ky, 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. Karan-

ténû se asi obãas nûjaká tfiída nevyhne (za-

tím se to stalo 3x). UpozorÀujeme, Ïe o ní

rozhoduje hygiena, nikoliv vedení ‰koly.

·kolní druÏina – neuvûfiitelné....
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i pfiechody do své druÏiny. Dûti jsou ‰ikov-

né 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 uÏí-

vají v‰e, co odpolední ãas ve spojitosti se

‰kolní druÏinou nabízí. Jinak tomu není ani

u druháãkÛ, ktefií jsou jako v loÀském ‰kol-

ním roce rozdûleni do dvou tfiíd ‰kolní dru-

Ïiny, jedna je umístûna v hlavní budovû

‰koly, druhá v pfiístavbû u jídelny. I tfietí tfií-

dy 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 druÏi-

nov˘ch tfiíd. Kromû bûÏné náplnû druÏino-

v˘ch ãinností, trávíme vzhledem k pfiízni-

vému poãasí více ãasu venku aÈ formou

náv‰tûvy hfii‰È, procházek, nebo náv‰tûva-

mi pfiírody. SnaÏíme se vyuÏít v‰e, co Vi-

nofi pro tuto pfiíleÏitost nabízí. Absolvova-

li jsme i pfiíjemné pozvání na prezentaci

zájmov˘ch krouÏkÛ do KVC Vincent od pa-

ní Markéty Kilingerové, za coÏ dûkujeme.

Zájmové krouÏky, které zaji‰tuje ‰kola, ne-

bo agentury zaãínají jiÏ v mûsíci fiíjnu.

V souãasné dobû je v‰e dalo by se fiíci ide-

ální a já nám v‰em pfieji, aÈ tento stav se-

trvá 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. Pfie-

ji v‰em krásné, klidné dny. 

Lenka Kosmannová



1. 9. jsme ve v‰ech devíti tfiídách s ra-

dostí pfiivítali pfiíchozí dûtiãky. Ty, co uÏ do

‰kolky chodily, se moc tû‰ily a hned se se-

známily s kamarády, ktefií pfii‰li poprvé.

Kromû ãinností obsaÏen˘ch v na‰em

·kolním vzdûlávacím programu, a které

s dûtmi dokáÏeme postupnû plnit, nabízí-

me 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.

Pro mlad‰í dûti krouÏky: v˘tvarné, spor-

tovní a pfiírodovûdné. Na kaÏdé z pûti bu-

dov 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 ob-

ruãemi. Jako obvykle zapojil do vystoupe-

ní dûti i nûkteré paní uãitelky. Zábavné,

vtipné dopoledne bylo plné nejen dûtské-

ho smíchu. V˘znamnou akcí bylo vystou-

pení na‰ich pfied‰kolních dûtí na oslavách

99 let od zaloÏení TJ Sokol Vinofi. Vystou-

pení si pfiipravily paní uãitelky s dûtmi ze

v‰ech tfií pfied‰kolních tfiíd a bylo opravdu

nádherné. Velké podûkování patfií jim i ro-

diãÛm, ktefií dûti na akci doprovodili. My se

jiÏ teì tû‰íme na fiíjnovou pohádku, Co ma-

lí medvûdi o podzimu nevûdí. O tom zase

pfií‰tû.

Za kolektiv M· Jana Kováfiová

■ Ze Ïivota ‰koly
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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 pro-

stfiedí tfiíd i chodeb. Zapojili se také rodi-

ãe, ktefií mûli za úkol doma s dûtmi na-

zdobit 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 spolu-

práci. V den konání dûti plnily nejrÛznûj‰í

úkoly a soutûÏe. Napfiíklad úkoly z pavuãi-

ny, lovily pavouky a netop˘ry z vody, háze-

ly ka‰tany na cíl, vybarvovaly omalovánky,

pracovní listy s d˘nûmi, pfiená‰ely d˘niãky

na lÏíci, skákaly v pytlích, zahrály si fotbá-

lek s látkov˘m míãem. Pfii klidov˘ch chvil-

kách 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

D˘nûjáda v matefiské ‰kole



Milí sousedé a vinofi‰tí farníci,

k listopadov˘m dnÛm neodmyslitelnû

patfií dva v˘znamné kfiesÈanské svátky, kte-

ré se – podobnû jako Vánoce - dot˘kají

i tûch, ktefií se za "vûfiící" nepovaÏují a do

kostela zpravidla nechodí. Hned první li-

stopadov˘ 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 sva-

tozáfií. Víme, Ïe sami nebyli dokonalí, jejich

Ïivoty byly ãasto komplikované a cesta ke

svatosti spletitá. Tím jsou nám ov‰em lid-

sky bliÏ‰í, cítíme, Ïe u nich nacházíme po-

chopení a pomoc ãi podporu.

Na Slavnost V‰ech svat˘ch pfiímo na-

vazuje 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. Vzpo-

mínáme na nû bez ohledu na to, zda vûfií-

me v posmrtn˘ Ïivot, nebo ne. Pro mnohé

je to ãas, kdy alespoÀ jednou za rok zaví-

tají na hfibitov, aby oãistili a ozdobili hro-

by sv˘ch pfiíbuzn˘ch a pfiátel. âasto pfie-

vládá dÛraz na vnûj‰í okázalost, soupefií-

me se sousedy, ãí hrob bude více ozdobe-

n .̆ Nûkdy tím nevûdomky splácíme dluh

vÛãi tûm, ktefií patfiili do okruhu na‰ich

blízk˘ch, a na které jsme - dokud je‰tû Ïi-

li - nemûli ãas. Uplynul˘ rok byl, kvÛli pan-

demii Covid-19 a restrikcím s ní spojen˘m,

ãasem, kdy mnozí nemûli moÏnost rozlou-

ãit se dÛstojnû se zesnul˘mi, mnozí ztra-

tili v krátkém ãase nûkolik pfiátel a pfiíbuz-

n˘ch. Zkusme tedy leto‰ní "Du‰iãky" proÏít

s men‰í okázalostí, ale s o to vût‰ím pro-

Ïitkem. Zapalme svíce na hrobech i doma,

vezmûme si album fotografií, zavzpomí-

nejme s vdûãností na v‰e dobré a krásné,

co jsme se sv˘mi blízk˘mi proÏili. Popro-

sme je v duchu 

za odpu‰tûní kfiivd a sami jim odpusÈ-

me, 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 so-

beck˘m já a jeho poÏadavky. 

Dovolte, abychom vás jménem farnos-

ti pfii kostele Pov˘‰ení sv. KfiíÏe pozvali

k úãasti na spoleãn˘ch vzpomínkách na

zemfielé. V nedûli 31. fiíjna 2021 za nû bu-

de v 17:00 hod. slouÏena m‰e sv. v koste-

le ve Cvrãovicích a v úter˘ 2. listopadu od

18:00 hod. na hfibitovû ve Vinofii. 

/ry

■ Ze Ïivota farnosti 
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Na jafie leto‰ního roku mû kontaktova-

la paní Kerplová, b˘vala obãanka Vinofie.

Paní Kerplová mûla Vinofi vÏdy ráda,

pracovala na úfiadû, tehdy na Národním

v˘boru. Byla dlouholetou ãlenkou baráãní-

kÛ 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 dá-

váme k pfieãtení. Dopis obsahuje vzpo-

mínky, které nás usvûdãují, jak nutné je ne-

zapomínat 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

Prázdniny jsou pryã a na stromech do-

zrává úroda jablek, hru‰ek a ‰vestek. Padají

vla‰ské ofiechy, dozrávají ostruÏiny, vinná

réva. Nastává sklizeÀ léãivého ovoce plody

aronie, jefiábu, ‰ípku a rakytníku. Kvûtina-

mi podzimu jsou jifiiny, vfiesy, listopadky.

Sezóna pomalu konãí, podzimní krajina

hraje barvami, zkuste se na chvíli zastavit

a podívat se na krásn˘ podzim.

Baráãníci

Zahrádkáfii

DùKUJEME PANÍ KERPLOVÁ
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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 tetiã-

ky a sousedé z obce baráãnické budou sla-

vit zároveÀ s námi 90 let od zaloÏení, chce-

me to oslavit spoleãnû. Na oslavu 99 let

jsme pozvali dûti z matefiské ‰kolky, dûti ze

Sokola pfiedvedly ukázku cviãení se ‰véd-

skou bednou, tetiãky baráãnice zatanãily

âeskou besedu a zdravice nám pfiedali

vzácní hosté. Vystoupili zde ãlenové Po-

slanecké snûmovny Parlamentu âeské re-

publiky, B. Svoboda a P. Îáãek. Na úvod

nám nádhernû zazpívala hymnu Klárka

Marysková.

B. Svoboda pfiipomnûl nelehk˘ Ïivot So-

kola, kdy jeho dûdeãek, coby starosta so-

kolské jednoty ve Spofiilovû byl vyhozen

a celá sokolovna srovnána se zemí. Histo-

rik Pavel Îáãek vzpomenul na úlohu so-

kolstva pfii zaloÏení samostatného ãesko-

slovenského 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 od-

vezeni do Terezína a pozdûji do Osvûtimi.

Byly povraÏdûny mnohdy celé rodiny. Ten-

to den, 8. fiíjen, si pfiipomínáme jako Den

sokolstva.

Za Ïupu Jana Podlipného vystoupil sta-

rosta Ïupy, bratr Ludûk Pokorn .̆ Spolu

s b˘val˘m i souãasn˘m starostou na‰í jed-

noty, bratrem M. Hrnãálem a M. Gawdu-

nem, pfiedali ocenûní Ïupy i jednoty na-

‰im zaslouÏil˘m ãlenÛm, br. Milanovi

Klivickému a br. Václavu Kubkovi za jejich

Tûlocviãná jednota Sokol Vinofi
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obûtavou práci v TJ Sokol Vinofi, pfii pfiíle-

Ïitosti jejich kulat˘ch narozenin, 75 resp.

70 let. V‰e dokumentovala ‰éfredaktorka

sokolského ãasopisu Vzlet, sestra A. Jago-

‰ová.

První polistopadov˘ starosta Sokola Vi-

nofi, 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 majet-

ku dostal aÏ soudnû, v roce 1994.

Zdravice nám pfiedali i zástupci ostat-

ních spolkÛ, za myslivce pfiedseda B. Pechr,

za rybáfie pfiedseda T. Podzimek, za baráã-

nice rychtáfika V. Kuãerová, za zahrádkáfie

pfiedsedkynû M. Kollarová a za Skauty vÛd-

kynû H. ·Ûrová. Za mûstskou ãást se zú-

ãastnil 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 osla-

vy zúãastnili. Dûti ze ‰kolky byly skvûlé, pa-

ní uãitelky také, potlesk po jejich vystou-

pení nebral konce. To samé se dá fiíci

i o vystoupení dûtí ze Sokola, stejnû jako

o jejich cviãitelkách. Na‰e baráãnické ta-

neãnice 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. Pfiedpokláda-

n˘ termín je 17. 9. 2022. Pfiijìte urãitû, So-

kol si to zaslouÏí. K tomuto v˘roãí pfiipra-

vujeme kalendáfi se star˘mi i nov˘mi

fotografiemi, s pfiedstavením jednotliv˘ch

oddílÛ i na‰í ãinnosti.

Kdo by si jej chtûl rezervovat, tak buì-

to 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



Nejprve musíme informovat, Ïe jsme

zvládli úspû‰nû soustfiedûní, které probûh-

lo 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 za-

pracovat na fyziãce, herních dovednos-

tech, dokonce se podafiilo odehrát pfiátel-

ská 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 5ti-

denní soustfiedûní realizovali.

■ Ze Ïivota spolkÛ
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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 ãest-

ném místû pod stfiechou zimních stadio-

nÛ v Chomutovû i v Litvínovû.

Opût vynikající ãlovûk, sportovec, fotba-

lista, Jirka âadek, zanechal ve Vinofii ne-

smazatelnou stopu, jeho jméno nese fotba-

lov˘ areál, jako trenér dosáhl s muÏstvem

Vinofie velk˘ch úspûchÛ, hráli jsme 1.A tfií-

du. PoloÏil základní kámen v péãi o na‰e

nejmen‰í fotbalisty, na hfii‰ti trávil ve‰ke-

r˘ 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 spor-

tu, ale v oblasti sbliÏování, smifiování, v ‰í-

fiení toho dobrého, pozitivního, které je

v kaÏdém z nás. I on zanechal ve Vinofii ne-

smazatelnou 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 spolu-

obãanÛ, které po válce „odváÏní“ gardisté

rozkopali a zavezli na skládku. Dnes po

dlouh˘ch letech se podafiilo ty zbytky vy-

kopat a ukázat je dne‰ní generaci. Doufej-

me 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

Na náv‰tûvû u ãestn˘ch obãanÛ Vinofie

Aktuality z fotbalového areálu FK Vinofi 1928

Soustfiedûní v areálu Green valley u Bene‰ova
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Po medailonu hlavního trenéra Micha-

la Serafina v minulém zpravodaji, bychom

Vám rádi pfiedstavili dal‰í ãleny na‰eho ‰i-

rokého trenérského t˘mu.

Historicky dosud nikdy ve Vinofii neby-

lo tolik dûtsk˘ch t˘mÛ, podívejme se tedy

alespoÀ ve zkratce, ktefií rodiãové a obãa-

né 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 nej-

star‰í dûtsk˘ t˘m mlad‰ích ÏákÛ 2009, kte-

r˘ 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 Pfie-

zletic, kromû svého hráãského pÛsobení

v SK Unionu Vr‰ovice hrál dokonce i na

Novém Zélandu za Woodbourne Tavern

Flyers spolu s Markem Danûãkem (SC Xa-

verov a Slavia Radonice) vedou star‰í pfií-

pravku roãníky 2011 a trénují vÏdy v pon-

dûlí 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 ta-

ké FK Vinofi, kde se setkal se sv˘m budou-

cím spolutrenérem Tomá‰em Kühnelem,

trénují mlad‰í pfiípravku 2013 a jejich tré-

ninky mÛÏete nav‰tívit vÏdy v úter˘ a ve

ãtvrtek od 17-18h. 

Jifií Chaloupka (foto ã.6), Jana Mäsiaro-

vá (aktivnû hrála za TJ Spartak Mikulá‰ovi-

ce 3. Ïenská liga) a Josef Turek (Slavie âes-

ké 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 (Bo-

hemians, Jablonec, Hradec Králové) se bu-

de vûnovat nejmlad‰ím holãiãkám a klu-

kÛm (kategorie Ministar) ve dnech úter˘

a ãtvrtek 17-18h.

Rádi bychom rovnûÏ podûkovali trené-

rÛm, ktefií v loÀské sezonû rovnûÏ pÛsobi-

Pfiedstavení ãlenÛ na‰eho trenérského t˘mu
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li v na‰ich Ïákovsk˘ch t˘mech, a to jme-

novitû Petru Müllerovi (t˘m 2009), Tomá-

‰i Tenzerovi, Ondfieji Balogovi a Marku No-

vákovi (pracovali v t˘mu 2012).

A nakonec Pavel BroÏ (foto ã.8) je hra-

jícím trenérem na‰eho A t˘mu, kter˘ se ne-

tají ambicemi postoupit do I.B tfiídy. A v˘-

sledky tomu jiÏ nyní odpovídají (k 30.9.

mají 7 vítûzství a maximální poãet bodÛ).

Pavel kromû úspû‰ného pÛsobení v t˘mu

Vinofie mûl bohatou kariéru a hájil barvy

klubÛ SC Xaverov, Viktorie ÎiÏkov, FC StfiíÏ-

kov, Slavia Radonice, ZD Kostelní Hlavno.

Jak se dafií na‰emu A t˘mu se mÛÏete pfie-

svûdãit pfii domácích zápasech. 

I nadále bûÏí „akce kopaãky“. Pokud má-

te 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 ge-

nerací, ktefií reprezentovali na‰í obec. Pokud

byste chtûli vûnovat fotografie ãi je byli

ochotni zapÛjãit pro elektronickou archiva-

ci klubu, budeme velice rádi. Pro komunika-

ci lze uÏít e-mail: fkvinor1928@gmail.com.

foto ã.2

foto ã.3

foto ã.5

foto ã.4

foto ã.6

foto ã.1
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Pro pfiíznivce bûhání se ve stfiedu 8. zá-

fií 2021 uskuteãnil bûÏeck˘ závod Olympij-

sk˘ bûh na 5 km. 

Jsme moc rádi, Ïe jsme se stali souãás-

tí této prospû‰né akce propagující radost

z pohybu a olympijskou my‰lenku, pfii kte-

ré nám i v leto‰ním roce pomáhali s orga-

nizací dûtí z fotbalového oddílu. 

Více fotografií a v˘sledkové listiny na-

leznete na stránkách Mâ Vinofi v sekci

sport: https://www.praha-vinor.cz/zivot-

ve-vinori/sport/

Dûkujeme za úãast a pfií‰tû opût navi-

dûnou.
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foto ã.7 foto ã.8

Olympijsk˘ bûh na 5 km
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Tfietího roãníku bûhu Miranovy Duby se

zúãastnilo rekordní mnoÏství závodníkÛ 

Celkem 83 dûtsk˘ch a 77 dospûl˘ch zá-

vodníkÛ se utkalo v sobotu 25. záfií 2021

o poháry bûÏeckého závodu Miranovy Du-

by konaného v Zámeckém areálu Ctûnice.

Zatímco nejmlad‰ím závodníkÛm byly sot-

va 2 roky, nejstar‰í úãastník oslavil letos

úctyhodn˘ch 79 let. Dûtsk˘ch bûhÛ se zú-

ãastnilo 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 od-

cházeli s pln˘mi ta‰kami cen, dobr˘m po-

citem a nûktefií i s odfien˘m kolenem.

V hlavním závodu na 10 km probíhali zá-

vodníci pfieváÏnû lesními a polními cesta-

mi Vinofie. Za svou cestu minuli celkem

6 rybníkÛ, dva zámky, jeden kostel a sa-

mozfiejmû 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 nejrych-

lej‰í místní závodníci Jifií Rásocha a ·árka

Vostárková titulem Nejlep‰í Vinofiák a Nej-

lep‰í Vinofiaãka. Bûh Miranovy Duby vzdá-

vá hold památn˘m stromÛm ve Ctûnickém

háji. Bûh se stejn˘m názvem pofiádá Z· Vi-

nofi jiÏ více neÏ 30 let, organizátofii bûhu se

v roce 2019 rozhodli zprostfiedkovat ten-

to záÏitek ‰iroké vefiejnosti a pfiedstavit

vzrostlé duby co nejvíce lidem. Jako hlav-

ní 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. Sr-

deãnû vás tímto zvu i na dal‰í roãník, kte-

r˘ se plánuje na záfií 2022.

Michal Zítek
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Bûh Miranovy Duby
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Spoleãenská kronika

âERVENEC

MICHÁLKOVÁ Blanka 75 let

SUCH¯ Václav 75 let

TESA¤OVÁ Daniela 75 let

ZADÁK Josef 75 let

HRABù Otakar 80 let

MACHÁâEK Karel 80 let

HAVRDOVÁ Kvûtoslava 85 let

K·AITOVÁ Emilie 85 let

ANTO· Lubomír 93 let

POKORÁK Franti‰ek 95 let

SRPEN

NOVÁK Václav 75 let

VOT¯PKOVÁ Eva 75 let

SVOBODA Josef 80 let

K¤IVÁNKOVÁ Marie 85 let

LACMANOVÁ Vûra 91 let

ZÁ¤Í

CHALOUPECKÁ RÛÏena 75 let

JAVÒREK Jifií 75 let

PINCOVÁ Libu‰e 75 let

MALâEKOVÁ Vûra 80 let

KY·PERSK¯ Karel 92 let

PTÁâNÍKOVÁ Danu‰e 94 let

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:

V¯ZVA

Lubomír Anto‰

Dej mi díl ‰tûstí

boÏe v‰ech stromÛ,

Tvou tajemnou zvûstí

vracím se domÛ.

Do lesÛ – lesy jsou chrámy

tam v nebe se vûfií.

Tam chtûl bych Ïít sám

s nevinou zvûfií.

Od zla b˘t odpoután

alespoÀ chvíli.

Tam rozbít svÛj stán

a nabrat síly.

Abych úderem srazil

bestie, stvÛry.

Tam nalézt svÛj azyl

i poselství shÛry.

placená inzerce

■ Ubytování pro jednotlivce i skupiny

■ Snídanû v cenû ubytování

■ Kongresové a konferenãní prostory

■ Pro ubytované vyhrazené parkovi‰tû

■ Více informací na:

HOTEL*** 
CENTRUM MARIAPOLI

www.centrummariapoli.cz
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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

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

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

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

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

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

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

SVÁ¤Eâ CO2

MONTÁÎNÍ PRACOVNÍK

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

STROJÍRENSK¯ PRACOVNÍK HUTNÍHO SKLADU

Informace na tel.: 602 412 084

E-mail: sykora@autotech.cz

placená inzerce

Brzy otevíráme prodejnu ve Vinofii 

❖ metráÏ látek rÛzn˘ch druhÛ
❖ galanterie, pfiíze nitû atd.
❖ kojenecké zboÏí jako jsou zavinovaãky, hnízda, man-

tinely, tepláãky, ãepice, nakrãníky, softshel kalhoty atd.

V · E  · I T É  S  L Á S K O U

Dále budeme také pfiijímat 
opravy a úpravy odûvÛ.

Mladoboleslavská 8, v prÛchodu u Marcipanky.
www.latky-unagy.cz • E-mail: info@latky-unagy.cz

LÁTKY UNAGY
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CCeennyy  iinnzzeerrccee  vvee  VViinnoofifisskkéémm  zzpprraavvooddaajjii

Ceny za grafické zpracování inzerátu:

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

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

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

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

Formát Orientace Cena bez DPH
Rozmûr inzerátu

‰ífika v˘‰ka

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

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

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

1/3 A4 na ‰ífiku 650 Kã 182 mm 86 mm

1/4 A4 na v˘‰ku 500 Kã 88 mm 126 mm

A

A

A

A

A

placená inzerce




