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VáÏení a milí ãtenáﬁi,
dokáÏete si vzpomenout, kdy jste ãetli v nûjaké knize
o nûkterém z obyvatel Vinoﬁe? A co víc, dokonce ve slavné
knize od je‰tû slavnûj‰ího spisovatele? Pokud si Ïádnou nevybavíte, pﬁeãtûte si následující úryvek:
„Vezmûte na hﬁi‰tû I. B tﬁídy hráãe a pﬁipravte ho za nûkolik let, aby mohl ãelit nejlep‰ím fotbalistÛm svûta. Trenér
Kolsk˘ to dokázal s âadkem... Na‰el ho v muÏstvu âakovic,
na místû levé spojky. Pro Kolského objevy bylo uÏ osudové,
Ïe se z nûho po ãase opût vyklubal obránce.
Takov˘ mládenec musí mít koﬁeny silné jak borovice na
planinû, kde fouká severák. Není to legrace kopat pro zábavu a za pár let nastoupit ve stﬁedu obrany za âeskoslovensko proti NSR. Takové kluky rodí kﬁivoklátská vesnice
Pavlíkov. Tady se Jiﬁí âadek rval s kluky, prohánûl pumlíã
a pekl ulovené králíky. Pak zlat˘ ãas skonãil. Rodiãe ho poslali uãit se nástrojaﬁem a fotbalistou.
Nûkdy to bylo, táto, ve svûtû hodnû tûÏké. Setinky milimetrÛ nesmûly chybût na mûﬁidlech a stﬁední útoãníci nesmûli utéci. Smith z Tottenhamu uÏ zestárl, kdyÏ proti nám
hrál na Dynamu; vztekle mi pﬁi hﬁe plivl do tváﬁe. Mnû se
z toho udûlalo nanic od Ïaludku, fotbal jsem chtûl hrát jinak neÏ tihle protﬁelí machﬁi.
âadek hrál nadále aÏ moc slu‰nû na místû stﬁedního
obránce, kam vût‰ina muÏstev stavûla zametaãe. Bránil ten
prostor, odkud padá nejvíc branek, s Pluskalem. âasto míã
vynesl nûkter˘ z nich tûlem anebo ho vyhlaviãkovali. KdyÏ
bylo âadkovi zle, vûdûl, Ïe se objeví Pluskal a svou vala‰skou
hlavou ãi dlouhatánsk˘ma nohama pomÛÏe. Jak bylo zle
SváÈovi, vûdûl, Ïe se objeví Jirka âadek s nezi‰tnou touhou
pomoci kaÏdému, kdo pomoc potﬁebuje.
¤íkají mu „âára“. Vût‰inou se usmívá, dobrácky klátí rukama a nohama na v‰echny svûtové strany. Je z celého muÏstva nejskromnûj‰í, nikdy mu ani maliãko nevstoupilo do
hlavy, Ïe hraje dobﬁe a za Duklu. KdyÏ potká své nûkdej‰í
spoluhráãe, kteﬁí dosud válí o tﬁídu níÏ, spí‰ se omluvnû
usmívá, Ïe to ve fotbale dotáhl tak vysoko.“
MoÏná jste poznali, Ïe tato pasáÏ pochází z legendární fotbalové reportáÏe „Dukla mezi mrakodrapy“, kterou v roce 1964
napsal Ota Pavel. Zmínûn˘ „âára“ byl aÏ donedávna jedním ze
dvou Ïijících âestn˘ch obãanÛ Vinoﬁe. Dnes uÏ zÛstává b˘val˘ vinoﬁsk˘ faráﬁ P. Pavel Janãík tím opravdu posledním, protoÏe Jiﬁí âadek nás – po dlouhém a stateãném boji se zdravotními potíÏemi – dne 20. prosince 2021 opustil.
O sportovních úspû‰ích tohoto obránce svûtové úrovnû,
kter˘ pomohl svému klubu získat sedm titulÛ mistra republiky, tﬁi ãeskoslovenské poháry a odehrál i nûkolik reprezentaãních zápasÛ vãetnû jednoho na svûtovém ‰ampionátu ve ·védsku v roce 1958, se urãitû není tﬁeba nijak
ob‰írnû rozepisovat. Doporuãujeme vám ale pﬁeãíst si osobní vzpomínky na „âáru“ od na‰ich sokolÛ a fotbalistÛ uvnitﬁ
tohoto ãísla ãasopisu.
Pﬁejeme vám inspirativní ãtení a pûkné vinoﬁské pﬁedjaﬁí
Redakce
Tû‰íme se také na va‰e dotazy, pﬁíspûvky a námûty, a to
na adrese robert.rytina@praha-vinor.cz.

Slavná fotbalová fotografie, které se v knize „Dukla mezi
mrakodrapy“ dostalo následujícího komentáﬁe: Na místû ãinu!
Îalobce ·afránek, obûÈ Kouba a soudce z lidu âadek pﬁi té
nejmírnûj‰í domluvû. ObÏalovan˘ Pucher z Nitry uÏ ãiní pokání.
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Slovo starosty ■

Senátorské okénko ■

VáÏení spoluobãané,

Pﬁichází rok 2022, rok, ve kterém probûhnou komunální volby. ¤eãeno sportovní hant˘rkou vbíháme do cílové rovinky
a na jejím konci ne ãasomíra, ale voliãi urãí poﬁadí na stupních vítûzÛ. Tento pomysln˘ bûh na 4x365 metrÛ mûl obvykl˘ start,
do druhé pﬁedávky se v‰e tváﬁilo normálnû, pak ale pﬁi‰el Covid-19 a ze závodu se

stalo drama. Takov˘ závod zde je‰tû nikdo
nebûÏel a ve tﬁetím kole jsme se uãili pﬁekonávat úplnû jiné, mnohem vy‰‰í a sloÏitûj‰í pﬁekáÏky. Vûci, které jindy zabraly dny,
maximálnû t˘dny, trvaly nejednou mûsíce
a je jedno zda ‰lo o stavební povolení, dopravní opatﬁení, nebo získání dotace na
nûco potﬁebného.
Nicménû co nás ãeká v oné cílové rovince? Rádi bychom dokonãili projekt
pﬁedzámãí, na kter˘ jsme získali dotaci
6 mil. Kã. Barokní zámek i obyvatelé Vinoﬁe si zaslouÏí, aby toto místo bylo reprezentativním veﬁejn˘m prostorem pln˘m Ïivota, a ne koutem, kter˘m je nejlépe rychle
projít a moc se nerozhlíÏet.
Druhá, moÏná je‰tû dÛleÏitûj‰í vûc je
kompletní rekonstrukce ulice Jilemnická
a Bohdaneãská ve Ctûnicích, vãetnû chodníkÛ, cyklostezky do Kbel, vodovodu a ka-

nalizace, na kterou obyvatelé této ãásti Vinoﬁe ãekají desítky let. Tam je jiÏ na realizaci pﬁes Odbor investic MHMP alokováno pﬁes 80 mil. Kã a kopne se v dubnu.
Poslední velkou vûcí, na které se fini‰uje je multifunkãní sál pod Normou. Prostor, kter˘ Mâ dlouhodobû chybí, a kter˘
naplníme spoleãensk˘mi událostmi, kulturou i akcemi ‰koly a spolkÛ.
A kdyÏ to dobﬁe dopadne, protnutí cílové pásky bude moci vût‰ina obyvatel Vinoﬁe
sledovat pﬁes internet, po nové optické síti.
Fini‰ b˘vá nejtûÏ‰í ãástí kaÏdého závodu, síly rychle ub˘vají, a pﬁitom je potﬁeba
je‰tû zrychlit a vydat ze sebe maximum.
Jak ﬁíkal Jan Werich: „âlovûk musí mít
vÏdycky cíl, ale nemusí se vÏdycky trefit.“
My nemáme jeden cíl, ale hned nûkolik
a doufejme Ïe je trefíme v‰echny.
Michal Biskup

Senátorské okénko
Zaãal nov˘ rok a asi nejãastûj‰í v˘raz,
kter˘ ãlovûk kolem sly‰í, je slovo krize. Máme energetickou krizi, krizi na hranicích
Ukrajiny, v‰ude lítá Omicron a inflace zdraÏuje zboÏí v obchodech a poÏírá na‰e
úspory. A k tomu v‰emu je‰tû ten Green
Deal… V oãích nûkter˘ch zelené stra‰idlo,
které nám dneska zdraÏilo plyn a elektriku a zítra nám sebere na‰e auta a zlikviduje ná‰ automobilov˘ prÛmysl!
Osobnû mám pohádky rád, ale pﬁece jenom mi to nedá. Jako místopﬁedseda V˘boru pro Evropské záleÏitosti totiÏ návrhy
od toho „stra‰idla“ dennû dostávám na
stÛl. A tak se pokusím pár vûcí uvést na
pravou míru.
Green Deal pﬁedev‰ím není „Zelen˘
údûl“, jak to s oblibou mylnû pﬁekládají jeho odpÛrci, ale „Zelená dohoda“. V tomto
pﬁípadû dohoda v‰ech zemí EU vãetnû âeské republiky, Ïe udûláme v‰echno pro to,
abychom odvrátili hrozící klimatickou katastrofu. Proto teì z Evropské komise pﬁicházejí návrhy na konkrétní opatﬁení. Vût‰inou smûﬁují k horizontu roku 2030, kdy
chceme spoleãnû sníÏit emise skleníkov˘ch
plynÛ alespoÀ o 55%. Ale ve v‰ech pﬁípadech jde o návrhy, o kter˘ch se bude je‰tû

jednat, Ïádná regulace zatím pﬁijatá nebyla. Nedávné zdraÏení cen plynu a elektﬁiny tak jde pﬁedev‰ím na vrub obrovského
nárÛstu poptávky po energiích po dlouhém období lockdownÛ, zejména z Asie.
Podobné je to i v dal‰ím pﬁípadû. Îádn˘ zákaz pouÏívání aut se spalovacími motory nikdo nevydal. Existuje jen návrh Evropské komise, aby se od roku 2035 v EU
vyrábûla a prodávala auta bez emisí. A likvidace automobilového prÛmyslu? KdyÏ
jsme v Senátu uspoﬁádali k tomuto tématu veﬁejné sly‰ení, vzal si slovo zástupce
na‰í nejvût‰í automobilky a ﬁekl: „Green
Deal je realita. My ho podporujeme, dohodnuté cíle akceptujeme a jasnû k nim
smûﬁujeme. Jediné, z ãeho máme obavy, je
pﬁe‰lapování na místû a zpochybÀování
skuteãnosti.“
Sinologové ﬁíkají, Ïe ãínsk˘ znak pro
slovo „krize“ se skládá ze dvou znakÛ: jeden z nich vyjadﬁuje nebezpeãí a druh˘
‰anci. V tomhle pﬁípadû ‰anci na záchranu ovzdu‰í, vody i krajiny a tﬁeba i na zásadní modernizaci na‰í ekonomiky. A to
urãitû není k zahození.
Nadûjepln˘ rok 2022 vám pﬁeje
David Smoljak, senátor za Prahu 9
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■ Informace zastupitelÛ

Kamenn˘ mostek za zámkem
BohuÏel v posledních dnech roku 2021
do‰lo ke zhroucení znaãné ãásti kamenného mostku za Vinoﬁsk˘m zámkem. Mostek
se nachází na pozemcích, které spravuje Policie âR. Mâ Praha-Vinoﬁ vyzvala správce,
aby uvolnil koryto potoka a zároveÀ zahájil
sanaãní práce na záchranu mostku. Policie
argumentuje, Ïe mostek je sice na pozemku, kter˘ má ve správû, ale mostek nemá
v majetku. Nyní probíhají jednání, která snad
povedou k nápravû, ale taky nemusí. Celá

vûc ukazuje, Ïe vyuÏití zámku jako základny nûkolika útvarÛ Stﬁedoãeské policie není ‰Èastné ﬁe‰ení a baroknímu zámku, kulturní památce, by mnohem více slu‰ela
odborná péãe a vyuÏití jako muzeum, nebo podobná kulturní instituce. Doufáme,
Ïe se zmûnou vlády âR a nov˘m ministrem
vnitra opût otevﬁeme jednání o setrvání
PâR ve Vinoﬁském zámku a snad dopadnou úspû‰nûji neÏ nûkolik pﬁedchozích.
Michal Biskup

VáÏení pﬁátelé, obãané Vinoﬁe,
nejdﬁíve bych vám ráda popﬁála v‰e dobré
do nového roku, zvlá‰tû zdraví, optimismus a z toho plynoucí pohodu v rodinû,
v místû, kde bydlíte. Optimismus vzniká
tam, kde se cítíme opravdu doma.
K tomu, abyste se nemuseli zab˘vat
bûÏn˘mi problémy chodu obce, jste volili
nás, zastupitele. Osobnû jako opoziãní zastupitelka nemám pocit, Ïe bûÏn˘ obãan
Vinoﬁe, tedy ten, kter˘ ji povaÏuje za svÛj
domov, a ne za doãasnou noclehárnu, má
dÛvod k optimismu. Na‰i zastupitelé nehájí zájmy vût‰iny. Co je k tomu vede, nechci odhadovat. Co si mám myslet o tom,
kdyÏ se nabízí (pravda, zchátralá) rozestavûná budova uprostﬁed uvaÏovaného golfu k prodeji a na Magistrát hl. m. Prahy nepﬁichází návrh Mâ k jejímu odkupu?
KaÏdopádnû jsem byla první, kdo se ptal na
moÏnost Prahy tuto budovu získat. Pokud
by se to podaﬁilo, Vinoﬁ získá spoustu pro-

storu uprostﬁed zelenû. A my to nevyuÏijeme? To budeme rad‰i platit nájem prostor pod Normou, které stejnû nejsou
vhodné pro dûti a jejich zájmovou ãinnost.
Klidnû strpíme neexistenci denního stacionáﬁe pro seniory, nezajímá nás, Ïe ﬁada
zájmov˘ch organizací by takto získala velmi lukrativní prostor.
Pokud jde o golf, uji‰Èuji vás, Ïe jsem
udûlala maximum pro to, aby vedení praÏského magistrátu vûdûlo o na‰í petici,
a hlavnû o zájmu vût‰iny na‰ich obyvatel
o lesopark místo nesmyslného zneuÏití
prostoru pro hrstku obyvatel. MoÏná se to
nûkomu nemusí zdát, ale pokud vydûlíme
plochu vinoﬁské zelenû poãtem obyvatel,
dostaneme jasnou informaci o tom, proã
se tlaãíme v té minimální zeleni jeden na
druhého. Staãí, kdyÏ vysvitne sluníãko! A Ïe
ta zeleÀ je pﬁi této koncentraci obyvatel neudrÏitelná, to asi taky leckomu neuniklo. Je

tﬁeba, aby vládnoucí koalice jasnû sdûlila
postoj obyvatel Vinoﬁe magistrátu, teda ne
ten svÛj, ale tûch, kteﬁí je volili. Já uÏ jsem
to za opozici sdûlila a byla jsem uji‰tûna
(existuje audiozáznam), Ïe magistrát bude jednat ve prospûch vût‰iny Vinoﬁe.
Uji‰Èuji vás, Ïe Vinoﬁ je stále je‰tû v situaci, kdy má ‰anci na velmi kvalitní Ïivot, Ïivot v souladu s pﬁírodou. I ti, kteﬁí Ïijí v bytov˘ch domech, mají poﬁád je‰tû moÏnost
dívat se do zelenû, na stromy, volnû Ïijící zvíﬁata. Máme ‰anci na pﬁíjemné procházky
krajinou propojující Vinoﬁ s pﬁilehl˘mi obcemi. Máme ‰anci docílit i vût‰í kvality vztahÛ
mezi lidmi. âlovûk, kter˘ je v pohodû, nevyvolává konflikty. ·Èastní lidé ménû inklinují
k nemocem. Proto nám v‰em pﬁeji, abychom
mûli dÛvod b˘t opravdu ‰Èastní.
Hodnû sluníãka v kaÏdodenním Ïivotû
nám v‰em!
Lenka Turnerová

Konstruktivní opozice
TENTO ROK SE BUDOU KONAT KOMUNÁLNÍ VOLBY. NASTÁVÁ âAS BILANCOVÁNÍ.
Co jsme dokázali my, dva opoziãní zastupitelé za „Vinoﬁ, místo pro Ïivot“? Máme omezené moÏnosti. Plníme pﬁedev‰ím
roli kontrolní. Vyjadﬁujeme se k sporn˘m
záleÏitostem, které podle na‰eho názoru
a názoru nûkter˘ch skupin obyvatel neslouÏí zájmÛm na‰ich obãanÛ. A to jak na
schÛzích zastupitelstva, tak na stránkách
Vinoﬁského zpravodaje.
Iniciovali jsme petici za lesopark (místo
golfového hﬁi‰tû). Díky tomu, Ïe Lenka Turnerová a já jsme se spolu s dal‰ími aktivnû
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podíleli v letech 2017 a 2018 na referendu t˘kající se v˘stavby „Vinoﬁského Golf
Resortu“, souãasná „vládní koalice“ ve Vinoﬁi pﬁistoupila k odpovûdnûj‰ímu pﬁístupu ve vztahu k dal‰ím developerÛm. Konkrétnû v loÀském roce k projektu „Zámeck˘
dvÛr Vinoﬁ.“ S developerem vyjednala v˘hodnûj‰í kompenzace a zaji‰tûní závazkÛ
developera, které dﬁíve úplnû opomíjela
(více ve ãlánku „KdyÏ jeden dûlá totéÏ, není to vÏdycky totéÏ“ v ãísle 149 z bﬁezna
loÀského roku). To je samo o sobû velk˘m

posunem ke konstruktivnûj‰ímu zpÛsobu
rozvoje na‰í Mâ.
A co dokázala koalice, která vede Mâ?
To samozﬁejmû mÛÏe posoudit kaÏd˘ z vás
podle sv˘ch zku‰eností. ProtoÏe jsme opozicí konstruktivní, nechceme samoúãelnû
kritizovat kaÏdé jednotlivé rozhodnutí jen
proto, Ïe s ním pﬁi‰la politická konkurence,
naopak návrhy, které jsou dobré, podporujeme. To, co se „vládní koalici“ povedlo, s tím
se jistû pochlubí sama. Stejnû tak je ale
potﬁeba b˘t transparentní i v prezentování
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neúspûchÛ, nesplnûn˘ch slibÛ nebo dokonce témat, jeÏ nûkteré na‰e spoluobãany pálí, ale vedení Mâ je zcela ignoruje. Pochlubí se vedení Mâ i s nimi?
JiÏ pﬁibliÏnû ãtyﬁi roky máme ve Vinoﬁi
„doãasn˘“ kruhov˘ objezd, kter˘ se v oãích
ﬁidiãÛ, kteﬁí Vinoﬁí alespoÀ obãas projíÏdûjí, stal jedním z hlavních symbolÛ na‰í
mûstské ãásti. Michal Biskup jiÏ pﬁed více
neÏ ãtyﬁmi lety veﬁejnû prohlásil, Ïe pokud
se objezd osvûdãí, zaãne se pracovat na
skuteãném kruhovém objezdu. Pokud bu-

de naopak zpÛsobovat dopravní komplikace, vrátí se kﬁiÏovatka do pÛvodního stavu. Osvûdãil se tedy objezd nebo ne? Nebo jsou ãtyﬁi roky málo k tomu, abychom
byli schopni roli odjezdu vyhodnotit? Biskup na to ‰el pﬁi svém prohlá‰ení chytﬁe –
neslíbil Ïádná konkrétní data – a mÛÏe se
tak vymlouvat na okolnosti, které „nemohl ovlivnit“. Tuto strategii pouÏívá i v pﬁípadû celé ﬁady jin˘ch témat, které zrovna
mezi úspûchy nepatﬁí. Odvolávání na vnûj‰í faktory mÛÏe mít reáln˘ základ, ale stá-

le zÛstává otázka, zdali vedení Mâ skuteãnû udûlalo v‰echno, co udûlat mohlo.
Chápeme, Ïe ani starosta neumí zaﬁídit
v‰echno. Nicménû právû starosta a jeho
kolegové z rady by mûli b˘t tûmi, kdo vytváﬁí tlak na pﬁíslu‰né úﬁady, vzná‰ejí opûtovné dotazy a poÏadavky na místa, kde se
vûci „ovlivnit“ dají. Mûli by také více aktivnû naslouchat potﬁebám obãanÛm a b˘t
jim k dispozici. A to nejen sv˘m pﬁátelÛm
a skalním podporovatelÛm, ale skuteãnû
v‰em spoluobãanÛm v na‰í Mâ.
Jan Obruãa

Tû‰í mû, VINCENT!
VINCENT, komunitní vinoﬁské centrum,
funguje ve Vinoﬁi jiÏ více neÏ 14 let. Nûkteﬁí moÏná mají za to, Ïe „komunitní“ v jeho
pﬁízvisku znamená, Ïe jsou jeho aktivity urãeny snad jen pro vybranou „komunitu“,
skupinu lidí. Aktivity ve VINCENTu jsou
v‰ak rÛznorodé, a hlavnû jsou urãeny ‰iroké veﬁejnosti ve smyslu v‰ech obyvatel Vinoﬁe. Na vzdûlávací, sportovní i jiné aktivity se dle svého zájmu mÛÏe zapsat
opravdu kaÏd˘. V prÛbûhu roku probíhají
ve VINCENTu rozmanité krouÏky i jednorázové akce, urãené rÛzn˘m vûkov˘m skupinám od tûch nejmen‰ích aÏ po seniory.
Za jejich kvalitu a organizaci zodpovídá ﬁeditelka centra paní Markéta Kilingerová,
která se jeho vedení ujala krátce pﬁed nástupem covidu-19. Ten v˘znamnû zasáhl
do provozu této organizace, pﬁímo zamûﬁené na akce a aktivity umoÏÀující vzájemné setkávání lidí.
Srdce VINCENTa nalezneme v rekonstruovaném objektu v Opoãínské ulici, pár
krokÛ od objektÛ mateﬁské a základní ‰koly a hﬁi‰tû „U medúzy“. Zde jsou k dispozici
tﬁi uãebny, z nichÏ jedna se nachází v pﬁízemí a po nedávn˘ch stavebních úpravách
umoÏÀuje pﬁím˘ vstup do zahrady. Dal‰í
dvû uãebny (hudební a jazyková) a také
herna pro batolata jsou v 1. patﬁe. O pár
krokÛ dále, v suterénu zdravotního stﬁediska, byla v roce 2021 zpﬁístupnûna upravená tûlocviãna.

ních vzdûlávacích potﬁeb, chystá VINCENT
pro Ïáky doplÀkovou aktivitu. Tak probûhla napﬁíklad pﬁedná‰ka o autorce dûtsk˘ch knih Astrid Lindgrenové a pﬁed Vánoci také dílniãky a pﬁedná‰ka o Janu
Jakubu Rybovi. Zaãátkem leto‰ního roku se
zde dûti rozproudily spoleãn˘m bubnováním pod taktovkou bubnujeme.cz.

VINCENT pro dûti a Ïáky
Ve VINCENTu mohou rodiãe zapsat své
dûti napﬁíklad na odpolední v˘uku hry na
kytaru, klavír ãi na hodiny muzikálového herectví. Oblíbené jsou kurzy jazykové i kurzy kreslení. V centru se nabízí
douãování i pﬁíprava na pﬁijímací zkou‰ky z matematiky. VINCENT tak svou nabídkou ãásteãnû nahrazuje absenci zaﬁízení typu dÛm dûtí a mládeÏe (DDM). Vedení
centra reaguje také na moderní trendy
souãasné doby, proto zde zájemci naleznou i kurz STREAMKIDS – Mediální v˘chova spojená s animací, kurz komiksu ãi
stavûní modelÛ ze stavebnice LEGO. V‰echny krouÏky jsou vedeny profesionálními
lektory z oboru.

VINCENT pro sport a aktivní odpoãinek
VINCENT nabízí aktivní volnoãasové
vyÏití a rozvoj rodiãÛm s mal˘mi dûtmi
i sportovní aktivity pro dûti i dospûlé. Pohybové aktivity jsou od záﬁí 2021 realizovány v rekonstruované a roz‰íﬁené tûlocviãnû v objektu zdravotního stﬁediska
(Mladoboleslavská 514). V tûlocviãnû se
nabízí rÛznorodé sportovní vyÏití – od dopoledních pohybov˘ch aktivit pro dûti pﬁes
odpolední lekce pilates, bodystylingu,
stepu aÏ po krav maga. VINCENT tak koncentruje zajímavou nabídku pohybov˘ch
aktivit. Na sportovní lekce je moÏné docházet dlouhodobû ale i jednorázovû. Jsou
tak pﬁístupné i tûm, kteﬁí si s Nov˘m rokem
dali za cíl více sportovat a cviãit.

Zajímavé aktivity pro Ïáky vznikají téÏ
ve spolupráci se zdej‰í základní a mateﬁskou ‰kolou a ‰kolní druÏinou. PﬁibliÏnû
jednou mûsíãnû, po vzájemné dohodû se
zástupci Z· a pﬁi zohlednûní jejich aktuál-

VINCENT pro seniory
âerstvû modernizovan˘ multifunkãní
prostor s kuchyÀkou v pﬁízemí VINCENTa je
kaÏdé pondûlí odpoledne vyhrazen pro
setkávání seniorÛ, kteﬁí o „své“ prostory
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pﬁi‰li po uzavﬁení vinoﬁské Baráãnické
rychty. V minulém vydání zpravodaje jsme
ãtenáﬁe informovali o akci, která ve VINCENTu probûhla u pﬁíleÏitosti Mezinárodního dne seniorÛ 1. ﬁíjna 2021, a dal‰ích
vzdûlávacích akcích urãen˘ch na‰im star‰ím spoluobãanÛm. Markéta Kilingerová
k tomu uvádí: „V pondûlí 13. prosince 2021
jsme na na‰e první akce pro seniory navázali v˘letem na vánoãnû vyzdoben˘ zámek
LouãeÀ. O v˘let byl znaãn˘ zájem, v autobuse témûﬁ nezbylo místo volné. Jednodenního zájezdu se zúãastnil také pan
JUDr. Jan âervenka, radní za ODS a pﬁedseda v˘boru zdravotního a sociálního. Reakce seniorÛ byly velice pozitivní. Úãastníci
vyjádﬁili zájem a chuÈ se dále potkávat. Od
ledna 2022 je proto kaÏdé pondûlí od
13 do 16 hodin seniorÛm k dispozici
prostor v pﬁízemí VINCENTa. KaÏdé
pondûlí se zde mohou setkat u ‰álku
kávy, popovídat, zavzpomínat, pﬁípadnû se dozvûdût nûco nového. Na tato
otevﬁená pondûlí pro seniory se nemusí senioﬁi pﬁedem hlásit.“ K tomu M. Kilingerová je‰tû upﬁesÀuje informace o speciálních akcích: „Víme, Ïe na‰i senioﬁi
mají zájem získávat nové informace,
záÏitky i dovednosti. Proto budou na
vybraná pondûlí, zhruba jednou mûsíãnû, pro seniory pﬁipraveny akce organizované pod taktovkou VINCENTa ãi
jiné vinoﬁské organizace. V‰echny informace k akci budou vÏdy seniorÛm
oznámeny pﬁedem, a také zveﬁejnûny
na webov˘ch stránkách, ve vinoﬁsk˘ch
novinách a zpravodaji. Informovat se
senioﬁi mohou také v knihovnû, kterou
ﬁada z nich nav‰tûvuje. Na tyto akce
v‰ak bude tﬁeba se pﬁedem pﬁihlásit,
pﬁípadnû uhradit symbolick˘ pﬁíspûvek.
V prvním ãtvrtletí tak VINCENT nabízí
i seniorÛm ojedinûl˘ záÏitek v podobû
skupinového bubnování, pﬁedná‰ku
o Hanû Bene‰ové a náv‰tûvu Divadla
GONG.“
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VINCENT pro ãtenáﬁe
Ve VINCENTu je umístûna také místní
knihovna. Vedle pÛjãování knih zahrnuje
její nabídka akce typu Noc literatury (v roce 2021 probûhl její první vinoﬁsk˘ roãník),
Noc s Andersenem a dal‰í. I knihovnu ãekají v budoucnu drobné zmûny, zejména
v podobû roz‰íﬁení jejích aktivit, napﬁíklad
o odborné besedy, ãtenáﬁské krouÏky a akce ‰ir‰ího v˘znamu. Stávající covidová situace a personální vytíÏení v‰ak roz‰íﬁení
aktivit knihovny zatím pﬁíli‰ nenahrává.
VINCENT pro v‰echny
„V uplynul˘ch mûsících, kdy bylo na‰e
centrum veﬁejnosti nepﬁístupné, jsme se
zamûﬁili na realizaci aktivit motivujících
k pobytu venku a k poznávání Vinoﬁe.
U v‰ech vûkov˘ch kategorií byla velmi oblíbená pátrací hra vycházející z místní kroniky a zejména z autentického dopisu b˘valého kronikáﬁe pana Erpeka. Kladné
ohlasy byly téÏ na LampioÀák jinak, taktéÏ
urãen˘ v‰em zájemcÛm bez omezení. Opatﬁení proti ‰íﬁení covidu-19 nám bohuÏel za
poslední mûsíce zmaﬁila nûkolik akcí, vãetnû slavnostního rozsvícení vánoãního stromu na Vinoﬁském námûstí. Strom ale nakonec rozsvítil ná‰ pomocník – snûhulák
Bonifác, kter˘ nás vlastnû provázel cel˘m
Adventem, vyzpovídal i pana faráﬁe a zahrál si ve vánoãním vinoﬁském videoklipu.“
https://www.youtube.com/watch?v=x5
rqYwqXR7I S vyhlídkou na lep‰í ãasy jiÏ
Markéta Kilingerová plánuje leto‰ní aktivity: „V roce 2022 se tû‰íme mimo jiné na
dal‰í roãník Vinoﬁského vandráãka, rodinného turistického pochodu, na kterém
se spolu s námi podílí celá ﬁada dal‰ích vinoﬁsk˘ch organizací i jednotlivcÛ, a kter˘ je
rozhodnû urãen v‰em zájemcÛm z ﬁad vinoﬁské veﬁejnosti, nejen pravideln˘m náv‰tûvníkÛm VINCENTa. Pokud to proticovidová opatﬁení dovolí, máme v plánu i dal‰í
akce pro veﬁejnost, napﬁíklad velikonoãní jarmark s jarní zábavou v sokolovnû, dûtsk˘ karneval, koncerty váÏné
hudby ve Ctûnickém areálu, na podzim
posvícenskou zábavu, a nakonec snad
i to rozsvícení vánoãního stromu.“
Do VINCENTa se zájemci dostanou také
v rámci workshopÛ, pﬁedná‰ek a besed, napﬁ. o První dámû první republiky paní Hanû
Bene‰ové. Na akce se mohou hlásit e-mailem nebo osobnû ve VINCENTu nebo prostû pﬁijít a zúãastnit se (napﬁ. Vinoﬁsk˘ vandráãek, lampionov˘ prÛvod). Hlavním
cílem v‰ech tûchto aktivit je nabídnout
v‰em obãanÛm Vinoﬁe moÏnost aktivního,
obohacujícího a naplnûného vyuÏití volného ãasu s dûtmi, rodiãi nebo pﬁáteli.

VINCENT pro pracující rodiãe (nejen mal˘ch dûtí)
V prvním patﬁe VINCENTa je umístûna herna pro nejmen‰í. Od roku 2007 zde
pÛsobilo neformální mateﬁské centrum
a dosud zde probíhaly kurzy a akce zejména pro maminky s batolaty. Vlivem celospoleãensk˘ch zmûn (nejen v dÛsledku
covid-19) má v‰ak herna stále men‰í vyuÏití, a zájem rodiãÛ o spoleãné setkávání na pÛdû VINCENTa bohuÏel postupnû
upadá.
MoÏné ﬁe‰ení popsala ﬁeditelka centra
Markéta Kilingerová následovnû: „Doba se
zmûnila. Zv˘‰il se poãet rodiãÛ, kteﬁí
pracují z domova. Doma ale ãasto nejsou
sami. SvÛj pracovní prostor sdílí s partnerem a dûtmi, a tak se kvalita jejich pracovních podmínek sniÏuje. Proto zam˘‰líme
ve Vinoﬁi nabídnout moÏnost klidného
pracovního prostoru, „sdílené kanceláﬁe“, kam by se pracující rodiãe mohli
alespoÀ párkrát za t˘den uch˘lit se
sv˘m poãítaãem a pracovat v klidu bez
pﬁítomnosti ru‰iv˘ch domácích elementÛ.
¤ada z nás jistû na vlastní kÛÏi zaÏila, o ãem
mluvím. Zku‰ební provoz sdílené kanceláﬁe, která by mohla vzniknout právû namísto témûﬁ nevyuÏívané herny pro dûti, bychom chtûli zahájit co nejdﬁíve.“ Co si
(nejen) o tomto zámûru myslíte Vy,
nám mÛÏete sdûlit v pﬁipojeném dotazníku (dostupném také on-line).
VINCENT spolupracující
Aktivity VINCENTa tedy nezahrnují jen
pravidelné krouÏky a sportovní lekce, na
kter˘ch spolupracuje s odborníky z pﬁíslu‰ného oboru. Pﬁi organizaci akcí pro veﬁejnost se VINCENT neobejde bez spolupráce s dal‰ími organizacemi, v ãele se
spolky KULTURA VINO¤, z.s. a FK VINO¤
1928 z.s. Díky spolupráci s TJ Sokol Vinoﬁ
je moÏné pro vût‰í akce vyuÏít prostor sokolovny, ﬁada aktivit ve spolupráci s dal‰ími organizacemi a spolky probíhá také
v dal‰ích zajímav˘ch prostorách i pod ‰ir˘m nebem.
V‰echny své prostory nabízí VINCENT
také pro akce a aktivity dal‰ích organizací
i jednotlivcÛ. V pﬁípadû zájmu o spolupráci nebo o pronájem prostor (pro vlastní akci) se mohou zájemci obrátit pﬁímo na
Markétu Kilingerovou, ﬁeditelku centra.
Závûrem…
Nabídka VINCENTa je rozmanitá a zahrnuje:
❚ kurzy, krouÏky, pravidelné lekce (sportovní, vzdûlávací, umûlecké) v prÛbûhu
‰kolního roku
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❚ pronájem prostor pro soukromé akce
(napﬁ. dûtské oslavy, pﬁedná‰ky, workshopy, besedy)
❚ veﬁejnû pﬁístupné akce typu Vinoﬁsk˘
vandráãek, rozsvícení vánoãního stromu,
jarmarky ad.
❚ prostor pro setkávání seniorÛ (vÏdy
v pondûlí od 13 do 16 hodin)

❚ organizované vzdûlávací a záÏitkové aktivity pro seniory
❚ spolupráci s ostatními organizacemi na
zajímav˘ch akcích a aktivitách pro veﬁejnost
Kontakty, program a ve‰keré informace o akcích, kontakty na lektory a ceny
krouÏkÛ a lekcí jsou zveﬁejnûny na strán-

kách https://www.praha-vinor.cz/zivot-vevinori/vincent/krouzky/ a na Facebooku
(Vincent – komunitní vinoﬁské centrum).
Na dostupnou kapacitu krouÏkÛ a sportovních lekcí je moÏné se dotázat také pﬁímo u lektora.
Johana Bene‰ová, Petra Lindovská

Podûlte se s námi, prosím, o své zku‰enosti
Mûstská ãást sbírá poznatky o potﬁebách obãanÛ Vinoﬁe v oblasti komunitního, kulturního a volnoãasového vyÏití. Podûlte se s námi
prosím o Va‰e názory a zku‰enosti prostﬁednictvím krátkého dotazníku. Vyplnûn˘ dotazník mÛÏete odevzdat do schránky VINCENTa, zaslat naskenovan˘/fotografii e-mailem na petra@lindovska.cz, nebo jej mÛÏete vyplnit elektronicky na:
https://vinor-a-komunita.vyplnto.cz/.
Va‰e odpovûdi budou vyuÏity v rámci pﬁípravy Strategického plánu rozvoje Mâ Praha-Vinoﬁ. Na Va‰e odpovûdi se tû‰íme
do 28. 2. 2022.
1. Nav‰tûvujete pﬁímo ve Vinoﬁi nûjaké pravidelné krouÏky/
aktivity? (Prosím vyberte v‰echny relevantní odpovûdi)
Ano, nav‰tûvuji krouÏek/aktivity ve ‰kole
Ano, nav‰tûvuji krouÏek/aktivity ve VINCENTu

4. Jak˘ typ/zamûﬁení krouÏku/aktivity podle Vás ve Vinoﬁi nejvíce chybí a uvítali byste jeho zavedení? (Prosím popi‰te
typ/zamûﬁení aktivity/krouÏku a uveìte cílovou skupinu, pro
kterou by byla taková aktivita urãena. MÛÏe jít o aktivity
vzdûlávací, umûlecké – tvoﬁivé, pohybové ad.)

Ano, ve Vinoﬁi nav‰tûvuji jinou pravidelnou aktivitu/krouÏek v:

Ne, ve Vinoﬁi nenav‰tûvuji (nejsem pﬁihlá‰en/a na) Ïádnou
pravidelnou aktivitu/krouÏek
2. Nav‰tûvuje Va‰e dítû nûjaké pravidelné krouÏky/aktivity
ve Vinoﬁi? (Prosím vyberte v‰echny relevantní odpovûdi)
Ne, nejsem rodiãem dítûte v relevantním vûku

5. Nav‰tívili jste v minulosti ve Vinoﬁi nûkterou z komunitních akcí? (Prosím vyberte v‰echny relevantní odpovûdi).
Obecní ples

Ano, nav‰tûvuje krouÏek/aktivity ve ‰kole

Dûtsk˘ karneval

Ano, nav‰tûvuje krouÏek/aktivity ZU·

âarodûjnice

Ano, nav‰tûvuje krouÏek/aktivity ve VINCENTu

Vinoﬁsk˘ vandráãek

Ano, nav‰tûvuje jinou pravidelnou aktivitu v:

Lampionov˘ prÛvod
Rozsvícení vánoãního stromu na Vinoﬁském námûstí

Ne, ve Vinoﬁi nenav‰tûvuje (není pﬁihlá‰en/a na) Ïádnou pravidelnou aktivitu/krouÏek
3. Pro jaké vûkové skupiny podle Vás ve Vinoﬁi chybí krouÏky/aktivity? (Prosím vyberte v‰echny relevantní odpovûdi)
Pro nejmen‰í dûti
Pro rodiãe s pﬁed‰kolními dûtmi
Pro mládeÏ
Pro rodiny s dûtmi
Pro seniory

✁

zde odstﬁihnûte

Pro dospûlé
Îádné krouÏky/aktivity nechybí

Bazar dûtského obleãení
Pátrací hra
Kinování
Letní kino
Koncert
Koncert váÏné hudby
Divadelní pﬁedstavení
V˘let
Pﬁedná‰ka, beseda
Sousedská setkání
Jiné:
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6. Jak˘ typ/zamûﬁení komunitní (veﬁejné) akce podle Vás ve Vinoﬁi nejvíce chybí a uvítali byste jeho zavedení? (Prosím popi‰te typ/zamûﬁení komunitní akce a uveìte cílovou skupinu, pro kterou by byla urãena. MÛÏe jít o aktivity vzdûlávací,
umûlecké – tvoﬁivé, pohybové ad.)

8. VyuÏili byste „sdílenou kanceláﬁ“, pokud by byla vytvoﬁena
v prostorách vinoﬁského komunitního centra VINCENT? (Prosím vyberte právû jednu odpovûì.)
Rozhodnû ano
Spí‰e ne
Nerelevantní (napﬁ. nikdy nepracuji z domova)
Spí‰e ano
Rozhodnû ne

7. Jak jste celkovû spokojeni s nabídkou kulturních, tvoﬁiv˘ch,
volnoãasov˘ch a pohybov˘ch krouÏkÛ/aktivit a komunitních
akcí ve Vinoﬁi? (Prosím vyberte právû jednu odpovûì.)
Jsem velmi spokojen/a – kvalita a poãet jsou dostateãné

9. VyuÏil/a jste nûkdy herniãku pro nejmen‰í v objektu
VINCENTa? (Prosím vyberte právû jednu odpovûì.)
Nerelevantní, nejsem/nebyl/a jsem rodiãem dítûte v relevantním vûku
Ano, herniãku ve VINCENTu nav‰tûvuji pravidelnû
Ano, herniãku ve VINCENTu nav‰tûvuji, ale jen obãas

Jsem spí‰e spokojen/a, ale je potﬁeba zlep‰it:

Herniãku jsem dﬁíve nav‰tûvoval/a, nicménû jiÏ ji nenav‰tûvuji, protoÏe:

Jsem spí‰e nespokojen/a a je potﬁeba zlep‰it:

Ne, herniãku ve VINCENTu jsem nikdy nenav‰tívil/a, protoÏe:
Jsem velmi nespokojen/a a je potﬁeba zlep‰it:

Ne, herniãku ve VINCENTu nenav‰tûvuji, protoÏe není dostateãnû atraktivní

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

MuÏ

2. Uveìte prosím svÛj vûk:
Do 18 let
31–55 let

66–75 let

18–30 let

56–65 let

76 a více let

3. Bydlíte ve Vinoﬁi?
ANO
NE, bydlím v:

Pﬁezleticích

Podolance

Jen‰tejnû

Radonicích

Jiné, prosím uveìte:

NE, uveìte prosím, jak˘ je Vá‰ vztah k Vinoﬁi:

✁
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zde odstﬁihnûte

V˘sledky ankety a dal‰í informace k tématu a pﬁípravû Strategického plánu Mâ Praha-Vinoﬁ budou zveﬁejnûny na
www.praha-vinor.cz/zivot-ve-vinori/strategicky-plan/, pﬁípadnû v dal‰ím ãísle Vinoﬁského zpravodaje.
Pﬁedem dûkujeme za Vá‰ ãas vûnovan˘ rozvoje Mûstské ãásti Praha-Vinoﬁ.
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V˘zva pro spolky i aktivní jednotlivce v oblasti komunitních akcí a aktivit ve Vinoﬁi!
VáÏení zástupci spolkÛ a volnoãasov˘ch
organizací, pÛsobících ve Vinoﬁi,
rádi bychom zlep‰ili informovanost
a kvalitu v oblasti volnoãasového vyÏití obãanÛ Vinoﬁe. Jsme pﬁesvûdãeni, Ïe hlavními
nástroji úspûchu jsou komunikace, sdílení
informací a spolupráce aktérÛ a realizátorÛ pﬁíslu‰n˘ch akcí a aktivit. Získané informace umoÏní také adekvátní zamûﬁení
pﬁípadné podpory komunitních aktivit ze
strany Mâ Praha-Vinoﬁ, vzájemnou koordinaci akcí a zv˘‰ení informovanosti a zájmu cílov˘ch skupin.
Organizuje va‰e organizace pro obãany Vinoﬁe kulturní, vzdûlávací, spoleãenské, komunitní, spolkové nebo

sportovní akce ãi dlouhodobé aktivity
(zájmové „krouÏky“)? Chcete se podílet na kvalitní nabídce trávení volného ãasu obyvatel Vinoﬁe? Chcete, aby
byly informace o va‰í organizaci a akcích zveﬁejnûny na webu Mâ (https://
www.praha-vinor.cz/zivot-ve-vinori/),
pﬁípadnû v dal‰ích médiích Mâ? Chcete se úãastnit jednání u kulatého stolu a spoleãného plánování aktivit, zapojit se do plánování komunitních
aktivit ve Vinoﬁi? Chcete zv˘‰it informovanost a zájem cílov˘ch skupin o va‰i ãinnost a akce?
Pak vás prosíme o vyplnûní pﬁipojeného dotazníku (v papírové podobû ãi online

https://vinor-a-spolky.vyplnto.cz/). Dotazník prosím vyplÀte do 28. 2. 2022. V listinné podobû jej mÛÏete vhodit do schránky VINCENTa (Opoãínská 364) nebo poslat
naskenovan˘/vyfocen˘ na:
petra@lindovska.cz.
Získané poznatky budou vyuÏity pﬁi pﬁípravû Strategického plánu rozvoje Mâ
Praha-Vinoﬁ a v rámci koordinovaného
pﬁístupu k rozvoji komunitního Ïivota
v na‰í mûstské ãásti.
Pﬁedem dûkujeme za Vá‰ ãas
a tû‰íme se na na‰i spolupráci!
Za realizaãní t˘m,
Petra Lindovská

Dotazník obsahuje otázky na dva základní typy aktivit/akcí:
❚ Dlouhodobé (pravidelné) aktivity – napﬁ. krouÏky, kurzy, sportovní, turistick˘ nebo pﬁírodovûdn˘ oddíl, do kter˘ch se úãastníci pﬁihlásí
a dochází do nich pravidelnû (zejména v prÛbûhu ‰kolního roku), pravidelnû ve stanoven˘ch termínech; získávají zde informace, znalosti ãi dovednosti, které postupnû rozvíjí, a které na sebe navazují.
❚ Jednorázové akce – napﬁ. jednorázové (jednotlivé) besedy, prÛvody, komunitní setkání (napﬁ. pálení ãarodûjnic), v˘lety, koncerty, sportovní turnaje, akce pro dûti, které nejsou vzájemnû jednoznaãnû provázány, jako je tomu u pravideln˘ch kurzÛ a krouÏkÛ.
Pokud organizujete oba typy aktivit (napﬁ. dlouhodobé pro ãleny a jednorázové pro ãleny i veﬁejnost), zodpovûzte prosím v‰echny otázky, pﬁípadnû vyuÏijte prostor pro doplÀující komentáﬁ.
Pokud byste si nevûdûli pﬁi vyplÀování dotazníku rady, neváhejte nás prosím kontaktovat (petra@lindovska.cz, 602 199 636).
1. Uveìte prosím pﬁesn˘ název Va‰í organizace
(vã. právní formy):

2. PÛsobíte (realizujete své akce, aktivity, krouÏky ad.)
pﬁímo ve Vinoﬁi? (Vyberte prosím právû jednu odpovûì.)
Ano
Ne
3. Jaké je zamûﬁení Va‰ich dlouhodob˘ch (pravideln˘ch) aktivit? (Prosím vyberte v‰echny relevantní odpovûdi. V pﬁípadû potﬁeby prosím vyplÀte doplÀující komentáﬁ.):
Kulturní, zamûﬁené na:

4. Jaké jsou cílové skupiny Va‰ich dlouhodob˘ch (pravideln˘ch)
aktivit? (Prosím vyberte v‰echny relevantní odpovûdi. V pﬁípadû potﬁeby prosím vyplÀte doplÀující komentáﬁ.)
Rodiãe s nejmen‰ími dûtmi
Pﬁed‰kolní dûti
Dûti a mládeÏ do vûku:

Rodiny

Dospûlí

Senioﬁi

DoplÀující komentáﬁ (v pﬁípadû potﬁeby, napﬁ. pﬁi realizaci rÛzn˘ch aktivit pro rÛzné cílové skupiny):

Nerelevantní, realizujeme pouze jednorázové akce
Vzdûlávací, zamûﬁené na:

Sportovní, zamûﬁené na:

Pﬁírodovûdné, zamûﬁené na:

RÛzné, zamûﬁené na:

5. Komu jsou Va‰e dlouhodobé (pravidelné) aktivity pﬁeváÏnû
urãeny? (Prosím vyberte v‰echny relevantní odpovûdi.
V pﬁípadû potﬁeby prosím vyplÀte doplÀující komentáﬁ.)
Uzavﬁené skupinû osob – ãlenÛm (organizace, klubu, spolku
apod.)
Pﬁihlá‰en˘m úãastníkÛm, kteﬁí nemusí b˘t ãleny na‰í organizace, ale na aktivity se musí pﬁedem pﬁihlásit / zapsat / uhradit pololetní/roãní poplatek apod.
Veﬁejnosti bez nutnosti pﬁedchozí rezervace

✁

zde odstﬁihnûte

Nerelevantní, realizujeme pouze jednorázové akce

DoplÀující komentáﬁ (v pﬁípadû potﬁeby):

DoplÀující komentáﬁ (v pﬁípadû potﬁeby):
Nerelevantní, realizujeme pouze jednorázové akce
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■ Informace zastupitelÛ
6. Jaké je zamûﬁení Va‰ich jednorázov˘ch aktivit (napﬁ. vánoãní
dílny, sportovní turnaje a soutûÏe, lampionové prÛvody, besedy, velikonoãní akce, v˘lety apod.)? (Prosím popi‰te vlastními slovy.)

9. Má Va‰e organizace zájem/potﬁebu nûjaké dotaãní finanãní podpory? (Prosím vyberte v‰echny relevantní odpovûdi.)
Ano, máme zájem o finanãní podporu na provoz
Ano, máme zájem o finanãní podporu na jednorázové akce
Ano, máme zájem o finanãní podporu na:

Ne
DoplÀující komentáﬁ:

Nerelevantní, realizujeme pouze dlouhodobé (pravidelné)
aktivity
7. Jaké jsou cílové skupiny Va‰ich jednorázov˘ch aktivit? (Prosím vyberte v‰echny relevantní odpovûdi. V pﬁípadû potﬁeby prosím vyplÀte doplÀující komentáﬁ.)
Rodiãe s nejmen‰ími dûtmi
Pﬁed‰kolní dûti
Rodiny
Dûti a mládeÏ do vûku:
Dospûlí

10. Disponuje Va‰e organizace dostateãn˘m zázemím (prostory) pro realizaci sv˘ch aktivit? (Prosím vyberte právû jednu odpovûì.)
Ano, máme ve Vinoﬁi vyhovující vlastní prostory (napﬁ. uãebnu, klubovnu, hﬁi‰tû)
Ano, máme ve Vinoﬁi vyhovující pronajaté prostory (napﬁ.
uãebnu, klubovnu, hﬁi‰tû)
Ne, nemáme ve Vinoﬁi vyhovující prostory, chybí nám:

11. Má Va‰e organizace zájem o spolupráci s Mâ Praha-Vinoﬁ,
pﬁípadnû koordinaci aktivit a setkání u kulatého stolu s dal‰ími organizacemi pÛsobícími v území Mâ? (Pﬁedpokládan˘
termín realizace úvodního setkání je bﬁezen 2022.)
Ano
Ne

Senioﬁi
DoplÀující komentáﬁ (v pﬁípadû potﬁeby, napﬁ. pﬁi realizaci rÛzn˘ch
aktivit pro rÛzné cílové skupiny):

12. Máte zájem o prezentaci Va‰í organizace na webu Mâ
(https://www.praha-vinor.cz/zivot-ve-vinori/)? (Prosím vyberte právû jednu odpovûì.)
Ano

Nerelevantní, realizujeme pouze dlouhodobé (pravidelné)
aktivity
8. Komu jsou Va‰e jednorázové aktivity pﬁeváÏnû urãeny? (Prosím vyberte v‰echny relevantní odpovûdi. V pﬁípadû potﬁeby prosím vyplÀte doplÀující komentáﬁ.)
Uzavﬁené (konkrétní) skupinû osob – pouze ãlenÛm na‰í
organizace, klubu, spolku apod.
Veﬁejnosti – pﬁedem pﬁihlá‰en˘m úãastníkÛm z ﬁad veﬁejnosti (úãastníci nemusí b˘t ãleny na‰í organizace/spolku, ale na
akci se musí pﬁedem registrovat, pﬁíp. uhradit vstupné/úãastnick˘ poplatek)
Veﬁejnosti bez nutnosti pﬁedchozí rezervace – akce jsou
pﬁístupné komukoliv bez nutnosti pﬁedchozí registrace
DoplÀující komentáﬁ (v pﬁípadû potﬁeby):

Ne

13. Pokud jste v otázce 12. odpovûdûli ANO, uveìte prosím:
Webové stránky organizace (jsou-li):

Hlavní kontaktní osoba (jméno, e-mail/telefon):

Struãn˘ popis ãinnosti a nabídky aktivit va‰í organizace:

14. Jak˘ nejvût‰í problém trápí Va‰i organizaci?
(Prosím vyberte nejv˘‰e dvû moÏnosti.)
Nedostatek financí
Nevhodn˘ prostor/vybavení pro organizaci na‰ich aktivit
Nedostatek kvalitních lektorÛ, trenérÛ
Nezájem o nabízené aktivity, akce ze strany cílov˘ch skupin
Jin˘, prosím specifikujte:

Nerelevantní, realizujeme pouze dlouhodobé (pravidelné)
aktivity

Îádn˘

✁
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zde odstﬁihnûte

Pﬁedem velice dûkujeme za Va‰e odpovûdi, které budou zpracovány a vyuÏity v rámci strategického plánování.
Na Va‰e odpovûdi se tû‰íme do 28. 2. 2022. Pﬁedem velice dûkujeme za Vá‰ ãas a tû‰íme se na spolupráci.

Ctûnice ■

Zámeck˘ areál Ctûnice
na. Malba je malována na tkaninû s atlasovou vazbou, nikoli na klasickém malíﬁském plátnû.

Bohdaneãská 259/1, Praha 9 – Vinoﬁ
Tel.: 286 001 366,
e-mail:ctenice@muzeumprahy.cz,
www.muzeumprahy.cz

Stálé expozice –
pﬁízemí zámku

Spojení: metro C – LetÀany, bus 302,
185, 182 do stanice Ctûnice
OTEVÍRACÍ DOBA:
pondûlí–stﬁeda: zavﬁeno,
ãtvrtek–pátek: 10.00–16.00 hod.
sobota–nedûle 10.00–18.00

■ NEDùLE 20. 2.
MASOPUST (10–17 HOD.)
O masopustní veselí se postará harmonikáﬁ Franta Albrecht. Pro dûti je pﬁichystána v˘tvarná dílna, kde si budou moci vyrobit neobvyklou masku, aby se pak mohly
zúãastnit masopustního prÛvodu, kter˘
pﬁipraví Kultura Vinoﬁ, z.s. Pravé ãeské zabíjaãkové speciality nabídne praÏské ﬁeznictví Hudera a syn. Chybût nebudou sladkosti, tradiãní koblihy ani pivo ãi hork˘
mo‰t a medovina.

■ Zámek Ctûnice. Dûjiny, stavební
V˘stava instalovaná ve v˘stavních sálech v pﬁízemí zámku Ctûnice pﬁedstaví
historii tohoto animovaného filmu, originální scény z natáãení, kino s projekcí filmu Pat a Mat ve filmu (2016, 80 minut).
Nedílnou souãástí v˘stavy bude animaãní
dílna a hry.

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

■ Pﬁedmût ãtvrtletí:

V˘stava –
pﬁízemí zámku
■ Pat a Mat…a je to!
1. 7. 2021 – 18. 4. 2022
Veãerníãkov˘ seriál o dvou ne‰ikovn˘ch,
ale i nezniãiteln˘ch kutilech vznikl v tvÛrãí dílnû reÏiséra Lubomíra Bene‰e a karikaturisty Vladimíra Jiránka v roce 1976,
kdy byl odvysílán první díl je‰tû pod názvem „KuÈáci“. Pat a Mat pouÏívají pro svou
práci vÏdycky naprosto nevhodné nástroje, a tím si zpÛsobí spoustu problémÛ.
Optimistická nálada je ale nikdy neopou‰tí, nad maléry druhého jen zakroutí hlavou, a nakonec své potíÏe vyﬁe‰í, i kdyÏ tím
nejménû efektivním zpÛsobem.

Torzo korouhve cechu ﬁezníkÛ
s císaﬁem Karlem VI.
Torzo korouhve cechu praÏsk˘ch ﬁezníkÛ s figurálním portrétem císaﬁe Karla VI.
na jedné stranû plátna a lvem na ãerveném
poli na stranû druhé bylo deponováno do
sbírek muzea v roce 1911. Jedná se o plátno vysoké 255 cm a ‰iroké 184 cm. Celá
korouhev mûla nejménû 5 x 3 m. Mohutná byla i ‰piãka v podobû lva vysoká 97 cm.
Bûhem pﬁípravy na‰í v˘stavy bylo zji‰tûno, Ïe autorem v˘jimeãnû kvalitní portrétní malby byl Johann Gottfried Auerbach
(1697–1753), portrétista Karla VI. a Marie
Terezie. Ten na pﬁipravené místo v obraze
namaloval portrét, soustﬁedil se na zachycení tváﬁe a rukou, malbu pozadí nechával pomocníkÛm ve své dílnû, jak bylo tehdy obvyklé. Malbu lva, cechovního znaku
ﬁezníkÛ, s datací 1730 provedla také díl-

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

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

Expozice –
v˘stavní sál
·pejchar
■ NádraÏí Praha-Tû‰nov
a Negrelliho viadukt
Expozice pﬁedstavuje zaniklé praÏské
nádraÏí jako model ve velikosti H0. Model
budovy v mûﬁítku 1 : 87 vznikl dle pÛvodních technick˘ch v˘kresÛ metodou 3D tisku.
Na digitálnû ﬁízeném koleji‰ti jsou v provozu repliky dobov˘ch vlakov˘ch souprav.
Modelov˘ Ïelezniãní provoz zahrnuje i traÈ
procházející po Negrelliho viaduktu, pod
nímÏ se nacházelo zhlaví tû‰novského
nádraÏí. Model tohoto nejstar‰ího Ïelezniãního mostu pﬁes Vltavu s pûti vlakov˘mi soupravami, a to v mûﬁítku N 1:160
a v podobû z roku 2013, je rovnûÏ souãástí expozice.
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■ Ctûnice

Literární kavárna (ve 14 hod.)
■ Úter˘ 8. 2.

■ Úter˘ 8. 3.

Martina Fialková a Kurt Gebauer
Sochaﬁ Kurt Gebauer svou bezbﬁehou
fantazii, humor a jemnou ironii uplatÀuje
nejen ve vlastní sochaﬁské a také malíﬁské
tvorbû. S humorem sobû vlastním reagoval na ‰patnosti doby minulé a stejnû tak
sv˘m v˘tvarn˘m projevem, ale i obãanskou
angaÏovaností dokáÏe reagovat na projevy hlouposti dnes. Gebauerovy originální
sochy dotváﬁejí ﬁadu veﬁejn˘ch prostranství a povy‰ují je do nov˘ch dimenzí. Typick˘ je sv˘mi „létavci“ ãi „plavci“, kteﬁí zosobÀují jeho stálou touhu po svobodû
mysli i pohybu. Zku‰enosti uÏ 25 let pﬁedává studentÛm na Vysoké ‰kole umûleckoprÛmyslové v Praze, uãí také na pedagogické fakultû Západoãeské univerzity
v Plzni. Letos oslavil v plné tvÛrãí síle 80.
narozeniny a stal se nositelem ocenûní
Umûlec roku.

Kristina VáÀová a její host
o Ferdinandu Peroutkovi
Emeritní ﬁeditelka Památníku Karla
âapka pﬁedstaví jednu z nejv˘raznûj‰ích
postav ãeské demokratické Ïurnalistiky,
Ferdinanda Peroutku (1895–1978). Ferdinand Peroutka byl pﬁítelem Karla âapka
i Olgy Scheinpflugové, a proto byla v Památníku Karla âapka na StrÏi umístûna expozice vûnovaná jeho Ïivotu a dílu, a to
v pokojíku, kter˘ byl Peroutkovi na letním
sídle manÏelÛ âapkov˘ch trvale k dispozici. Ferdinand Peroutka byl v meziváleãném
období ‰éfredaktorem t˘deníku Pﬁítomnost, úvodníkáﬁem Lidov˘ch novin a v emigraci v New Yorku se stal v roce 1950 prvním ﬁeditelem rádia Svobodná Evropa.

Programy pro
‰koly a zájmové
skupiny
■ TEMATICKÉ PROGRAMY:
● Tovary‰ova cesta na zku‰enou
Program je koncipován jako cesta vyuãeného tovary‰e jdoucího do svûta na zku‰enou. Na základû vandrovnické kníÏky, kterou
dûti obdrÏí po interaktivní komentované
prohlídce, se samy vydávají na vandr po expozici.
Vhodné pro: 1. st. Z·.
● Kutilovy trampoty
Lektorsk˘ program k interaktivní v˘stavû Pat a Mat… a je to! seznámí Ïáky s historií natáãení animovaného filmu a ukáÏe
jim, jak vznikají scény z jejich oblíben˘ch
veãerníãkÛ a seriálÛ. Îáci zjistí a vyzkou‰í si,
na jakém principu funguje praxinoskop,
a kdo má na svûdomí jeho sestrojení. K v˘stavû je pﬁípravn˘ pracovní list, díky kterému Ïáci neminou Ïádn˘ z úkolÛ.
Vhodné pro: M·, 1. st. Z·.

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

Kurt Gebauer
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Rezervace na e-shopu muzea
nebo na e-mailu:
lektorctenice@muzeumprahy.cz.

Vinoﬁ international ■

Ze Ïivota Vinoﬁe ■

Tradiãní koncert v partnerském mûstû
Schulzendorf

Dne 23. ﬁíjna 2021 se po loÀské covidové pauze podaﬁilo navázat na tradici
koncertÛ, které za normálních okolností
poﬁádá Mâ Praha-Vinoﬁ v partnerském
mûstû Schulzendorf u Berlína kaÏdoroãnû.
V historické budovû Patronatskirche nebylo pﬁed zaãátkem jako vÏdy jediné místo
neobsazené a panovala zde atmosféra plná oãekávání. Místní publikum uÏ si totiÏ

zvyklo, Ïe se jmény vystupujících „vinoﬁsk˘ch“ umûlcÛ se po ãase setkává ve spojitosti s prestiÏními divadly ãi koncertními
sály. Mezzosopranistka ·tûpánka Puãálková, která zde zpívala v roce 2017, se krátce nato stala sólistkou Semperovy opery
v DráÏdanech a opakovanou koncertní
partnerkou Plácida Dominga, sopranistka
Slávka Zámeãníková si zazpívala v Schulzendorfu v roce 2018 a dnes je pﬁední sólistkou VídeÀské státní opery. S na‰imi nûmeck˘mi pﬁáteli si proto vÏdy s nadsázkou
opakujeme, Ïe osudy umûlcÛ se dûlí na ty
pﬁed koncertem v Patronatskirche a po
nûm… Tentokrát jsme pﬁivezli do Schulzendorfu sestavu, ãítající sopranistku Nikolu Uramovou (mÛÏete jí znát z benefiãního koncertu „Nikola Uramová a pﬁátelé“,
kter˘ se konal ve Ctûnicích v roce 2019),
slovenskou mezzosopranistku Katarínu Porubanovou (ãlenku sboru VídeÀské státní
opery) a klavíristku Ladislavu Kaspﬁíkovou.
Dámy pﬁedvedly publiku árie a scény
z oper Cosí fan tutte a Norma a zkrácenou verzi Pucciniho opery Sestra Angelika.
Koncert mûl velk˘ úspûch, kter˘ si vyÏádal
i pﬁídavek v podobû populární Barkaroly
z Offenbachov˘ch Hoffmannov˘ch povídek. ÚroveÀ koncertu vyzdvihl v závûreã-

né ﬁeãi starosta Markus Mücke, jenÏ pﬁivítal na jevi‰ti i pﬁítomné zástupce Vinoﬁe:
starostu Michala Biskupa, pﬁedsedu V˘boru
pro mezinárodní spolupráci Michala Zítka,
zastupitelku Hanu ·Ûrovou a mû. Doufejme,
Ïe se s podobnû vﬁel˘m pﬁijetím setká vinoﬁsk˘ koncert v Patronatskirche i v roce
2022, a Ïe jeho konání nezhatí epidemie ani
jiné nepﬁedvídatelné okolnosti. A mimochodem: Nikola Uramová dostala je‰tû bûhem
pobytu v Schulzendorfu pozvání k úãasti na
pûvecké soutûÏi Emy Destinnové v Lond˘nû,
kde se nakonec stala jednou z vítûzek, a Katarína Porubanová byla angaÏována do
dvou sólov˘ch rolí ve VídeÀské státní opeﬁe. Jak vidno, kouzlo schulzendorfsk˘ch koncertÛ opravdu funguje…
Robert Rytina

jim pﬁipravil vodník. Dále na nû na sv˘ch
stanovi‰tích ãekali s dal‰ími úkoly Fifinka
s Bobíkem, víla Amálka, ãerti, ãarodûjnice
a v cíli krásná princezna se svojí chÛvou. Po-

ãasí nám pﬁálo, akci nav‰tívilo pﬁes 160 dûtí a podle jejich úsmûvÛ soudíme, Ïe se jim
Pohádkov˘ les líbil. Tak pﬁí‰tí rok si to mÛÏeme zopakovat.

Pohádkov˘ les

Na podzimní prázdniny se tû‰í zejména ‰kolní dûti, protoÏe tak mají voln˘ prodlouÏen˘ víkend. Ne v‰em se v‰ak podaﬁí
vyjet za hranice v‰edních dnÛ nebo jen
z Vinoﬁe. Pro tyto dûti a jejich rodiãe jsme
na poslední ﬁíjnovou sobotu pﬁipravili venkovní procházku Pohádkov˘m lesem. Na
startu u Pohankova rybníku na nû ãekal
Mach s ·ebestovou, kteﬁí jim vysvûtlili, co
je na trase lesem ãeká a dûti mohly vyrazit na hráz rybníka k prvnímu úkolu, kter˘
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Mikulá‰ jde Vinoﬁí

JiÏ v loÀském roce, kdy epidemiologická situace nedovolovala shromaÏìování
vût‰ího poãtu lidí na jednom místû, jsme
pﬁipravili mikulá‰sk˘ prÛvod po Vinoﬁi a letos, kdy situace byla obdobná, jsme tento
nápad v nedûli 5. 12. oprá‰ili. Abychom dopﬁáli mikulá‰sk˘ záÏitek co nejvíce dûtem,
domluvili jsme se na spolupráci s Divad˘lkem Na koneãn˘ a rozdûlili si tak katastr
Mâ na dvû trasy. Ná‰ spolek ãervenou a Divad˘lko Ïlutou. Nápad to byl dobr˘, v˘sledky v‰ak nebyly dobré… Velmi nás mrzí negativní záÏitky a stíÏnosti na chování
ãerta ze skupiny na Ïluté trase, coÏ vrhlo
na celou na‰í akci velmi ‰patné svûtlo. Od
tohoto chování jsme se je‰tû tent˘Ï veãer
distancovali na sociálních sítích. Naopak
pochvalné komentáﬁe úãastníkÛ na ãervené trase, kde byli pro ty „zlobivûj‰í“ dûti
i dva ãerti typu Krampus, nás velmi tû‰í
a slibujeme, Ïe pﬁí‰tí rok akci uspoﬁádáme
jen v reÏii na‰eho spolku, abychom mohli
akci dát plnou záruku. VÏdyÈ Mikulá‰, andûlé a ãerti k adventnímu ãasu neodmyslitelnû patﬁí a byla by ‰koda, kdyby o tento záÏitek dûti pﬁi‰ly.

Advent, jak jsme ho nechtûli… a nov˘ kulturní rok 2022

K první adventní nedûli vÏdy patﬁí slavnostní rozsvícení vánoãního stromu s doprovodn˘m programem, kde divadlo na‰eho spolku mûlo pro dûti na nedûli 28. 11.
pﬁipravené zakonãení leto‰ní pohádkové
sezóny s Pejskem a Koãiãkou vánoãní po-
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hádkou Jak Pejsek s Koãiãkou chystali Vánoce. Stejnû tak se ná‰ spolek tû‰il, jak si
u vánoãního stromu spoleãnû zazpíváme vánoãní koledy ve stﬁedu 8. 12. v rámci celorepublikového projektu âesko zpívá koledy.
Obû akce jsme s tûÏk˘m srdcem, z dÛvodu
vládních naﬁízení v dÛsledku epidemiologické situace, museli zru‰it. Optimismus
nás ale neopou‰tí a proto vûﬁíme, Ïe si va‰i pﬁízeÀ vynahradíme na dal‰ích akcích
v nadcházejícím novém roce 2022, do kterého vám v‰em pﬁejeme pﬁedev‰ím pevné
zdraví.
První akcí, kterou poﬁádáme jiÏ tﬁetím
rokem, je v nedûli 9. 1. 2022 svoz vánoãních stromkÛ pro komunitní zahradu Pastvina, kde je‰tû udûlají radost místím zvíﬁátkÛm. Dal‰í akcí, na které se budeme

podílet u obãerstvení a vstupu, bude koncert Vla‰tovka La Rondine v zámeckém
areálu Ctûnice v úter˘ 18. 1. 2022 od 19:00
hod. Dále vás zveme na Masopustní prÛvod zakonãen˘ také v zámeckém areálu
Ctûnice v nedûli 20. 2. 2022 a na sobotu
26. 3. 2022 chystáme jarní úklid Vinoﬁe.
Dal‰í sobotu 30. 4. 2022 máme pro dûti
pﬁipravené tradiãní âarodûjnice. V neposlední ﬁadû stále probíhá akce Kamínky,
které mÛÏete hledat po Vinoﬁi a okolí a pﬁinést je na nûkterou z na‰ich akcí. Vûﬁíme,
Ïe se nám podaﬁí naplánované akce zrealizovat a o v‰ech se dozvíte více na na‰ich webov˘ch stránkách www.kulturavinor.cz, na
na‰em Facebooku Kultura Vinoﬁ, z.s., nebo na
na‰ich typick˘ch plakátech po Vinoﬁi.
Kultura Vinoﬁ, z. s.

Ze Ïivota Vinoﬁe ■

Adventní koncerty 2021
pﬁítomné publikum odmûnilo nad‰en˘m
potleskem. O t˘den pozdûji, 5. 12., se s podobn˘m pﬁijetím setkaly i dûtské sbory Kamarádi a Shamwari z âakovic za ﬁízení
sbormistryÀ Veroniky Dvoﬁáãkové Îofákové
a Jany Kavanagh. Klasick˘ sváteãní repertoár skladatelÛ Händela, Dvoﬁáka, Fibicha
a Komitase pﬁednesli 12. 12. sopranistka
Varine Mkrtchyan, klavírista Vartan Agopian a houslistka Lucie Agopianová. Koncert,
kter˘m jsme si také pﬁipomnûli pût let
partnerství Prahy-Vinoﬁe s mûstem Sevan
v Armenii, nav‰tívili i vzácní hosté: poãetné delegace z arménského velvyslanectví
v Praze a z vedení Mâ Praha 19 Kbely, poslankynû a starostka Mâ Praha-Satalice
Milada Voborská, senátor a radní Mâ Praha-Vinoﬁ David Smoljak a dal‰í. Oãekávan˘m vrcholem adventních koncertÛ se pak
stalo 19.12. provedení Rybovy âeské m‰e
vánoãní. Kostel praskal toho veãera doslo-

va ve ‰vech a koncert mûl atmosféru stejnû slavnostní, jako dojemnou: vÏdyÈ naposledy jsme ve Vinoﬁi sly‰eli „Rybovku“
naÏivo poãátkem roku 2019. Dirigovala
opût Veronika Dvoﬁáãková Îofáková a spolu se sborem Camerata Praha a instrumentální skupinou Viktora Mazáãka se na
nûm podíleli sólisté Anna Moriová, Jana
a Václav Siberovi a Jan Janda.
Rád bych podûkoval v‰em vinoﬁsk˘m
(i pﬁespolním) náv‰tûvníkÛm za úãast na
koncertech a pﬁedstavitelÛm farnosti pﬁi
kostele Pov˘‰ení sv. KﬁíÏe za pomoc pﬁi jejich organizaci. V˘tûÏek z dobrovolného
vstupného byl vûnován na nákladnou
opravu historick˘ch varhan, takÏe si pﬁejme, abychom na leto‰ních adventních
koncertech sly‰eli zvuk tohoto vzácného
nástroje opût v plné nádheﬁe!
Robert Rytina,
zástupce starosty Mâ Praha-Vinoﬁ

Chybûlo málo a loÀsk˘ Vinoﬁsk˘ advent
jsme si zase uÏili s plnou parádou: vánoãním trhem na námûstí, dílniãkami a divadlem pro dûti i spoleãn˘m rozsvícením vánoãního stromu. JenÏe proticovidová
opatﬁení nám postupnû brala jednu z tûchto radostí za druhou, aÏ nám ze v‰eho zÛstalo první adventní nedûli 28.11. jen
prázdné námûstí se slavnostním osvûtlením… Ale vlastnû je‰tû nûco – stále nik˘m
nezru‰ená moÏnost nav‰tívit nejen tento
den, ale i v‰echny ostatní nedûle, zb˘vající do ·tûdrého dne, tradiãní adventní koncerty v kostele Pov˘‰ení sv. KﬁíÏe! Hned na
tom prvním se pﬁedstavili stateãní Ïáci
a pedagogové novû vzniklé vinoﬁské ZU·
Folklorika. Proã stateãní? ProtoÏe covidová nákaza ãi nutnost karantény jejich ﬁady i plány citelnû ochudily. Pﬁesto v‰ak dokázali dát dohromady program, kter˘

Kultura na soumraku ?
Nikdy by mû nenapadlo, kdyÏ jsem zaãal ve Vinoﬁi pﬁed víc jak jedenácti lety
s rÛzn˘mi spoleãensk˘mi akcemi, Ïe pﬁijde
takov˘ soumrak nad kulturou. Covidová
doba nám pﬁeházela hodnoty, oãekávání, nadûje. TûÏko se s tím vyrovnáváme
a puzzle na‰eho bûÏného Ïivota skládáme s men‰í lehkostí. Ale skládáme, a tak
je to správné, sice nûkdy s hlavou bolavou, ale ta bolela ãasto i pﬁed pandemickou invazí.

V loÀské sezónû nám Covid zru‰il
mnoho plánovan˘ch i tradiãních akcí.
Stejnû tak ãiní i v sezónû leto‰ní. K tomu
se, bohuÏel, pﬁidala úplnû nová mutace,
která sebrala lidem chuÈ se spoleãensky
setkávat a bavit. Po sedmi letech jsme
museli ukonãit, dﬁíve tak oblíbené, Kinování, z dÛvodu nezájmu. Ani podpora
Mûstské ãásti Praha – Vinoﬁ nepomohla
tuto situaci zvrátit. Rádi podlehneme pﬁípadnému tlaku filmov˘ch fanou‰kÛ a Ki-

nování obnovíme, vÏdyÈ jsme za ta léta
promítli na 300 filmov˘ch projekcí. Nekonají se také pravidelné koncerty, zábavy, besedy, kvízy, divadla. V‰e z dÛvodu
nízké náv‰tûvnosti. Chceme vûﬁit, Ïe se
v‰e v dobré obrátí, jen vûdût, kdy. Vyprchalo i nad‰ení z práce pro vinoﬁskou kulturu a bez dohodnuté odmûny jiÏ nehne
témûﬁ nikdo ani prstem. Tento pﬁístup
zpÛsobil, Ïe masopustní prÛvod tentokrát
nebude souãástí tradiãního, letos jiÏ
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■ Ze Ïivota Vinoﬁe
osmého, Vinoﬁského Masopustu, poﬁádaného Hoffmanov˘m dvorem a dﬁíve
i Mûstskou ãástí Praha-Vinoﬁ. I za tûchto
okolností rádi pﬁivítáme 26.2.2022 od
14:00 masky a ma‰kary, nejlep‰í pak budou odmûnûny.

■ Vincent a knihovna
Pﬁes ve‰keré nepﬁíznû, které nás potkaly,
pro vás pﬁipravujeme v leto‰ním roce v‰echny tradiãní akce Hofmanova dvora jako Vinoﬁsk˘ Masopust se zabíjaãkou, Pálení âarodûjnic, Svatojánská noc, Vinoﬁ se Fest,
Vinoﬁbraní a Svatomartinské hody. Plnû vû-

ﬁím, Ïe opût najdeme ztracené hodnoty
a zaãneme klidnû d˘chat. Pﬁeji vám v novém
roce 2022 v‰e dobré a zdravé. Mûjte se rádi.
Ilja Vlãek
hoffmanuv-dvur.cz/ facebook.com/
hoffmanuvdvur34

ObtíÏná zima a v˘hled
na radostnûj‰í jaro
âlovûk míní… a pandemie mûní. Opûtovné vládní zákazy a omezování hromadn˘ch akcí zcela zhatily slavnostní Rozsvícení vánoãního stromu i pﬁipravovan˘ trh.
Bylo nám to líto, ale nedalo se nic dûlat.
Museli jsme obvolat prodejce i úãinkující
a v‰e zru‰it. ZÛstal nám alespoÀ Bonifác,
maskot v podobû snûhuláka, kter˘ si rychle získal sympatie dûtí i dospûl˘ch. PÛvodnû mûl vystupovat pouze na vánoãním trhu dûtem pro radost. Nakonec s námi
zÛstává celou zimu a podílí se na nejrÛznûj‰ích projektech. Pokud ho zastihneme,
natáãíme s ním videa, která zveﬁejÀujeme
na na‰em Facebooku.
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Bonifác pﬁi‰el napﬁíklad pozdravit i dûti ze ‰kolní druÏiny, které k nám pravidelnû pﬁicházejí. Na podzim a v období adventu jsme pro nû pﬁipravili ve spolupráci
s Mgr. Alenou Bur‰ovou semináﬁ o spisovatelce dûtské literatury Astrid Lindgrenové, o Janu Jakubu Rybovi a jeho âeské m‰i
vánoãní a zároveÀ jsme dûti pozvali na
koncert do vinoﬁského kostela, kde âeskou
m‰i vánoãní mohly sly‰et v podání souboru Camerata Praha. Druhou adventní akcí
pro dûti ze ‰kolní druÏiny byla Dílniãka,
kterou pﬁipravila a zajistila Hanka Hoﬁáková. Pod jejím vedením dûti kreslily, stﬁíhaly a hlavnû animovaly.
Bonifác pﬁi‰el také zamávat seniorÛm.
S nimi jsme v polovinû prosince vyrazili na
v˘let do Louãnû. Na ·tûdr˘ den Bonifác
nav‰tívil i pana faráﬁe, kter˘ prostﬁednictvím videa pozdravil v‰echny obãany Vinoﬁe. V pﬁedvánoãním ãase jsme se také
zapojili ve spolupráci s vinoﬁskou farností
do projektu Dny vdûãnosti zdravotníkÛm:
lidé jim mohli pﬁinést maliãkost, vzkaz nebo obrázek. V‰em, kteﬁí nám dáreãek pro
zdravotníky donesli, moc dûkujeme, v‰e

jsme pﬁedali v brand˘ské nemocnici. Vrchní sestra Lucie Jupová, která pozornosti
pﬁebírala, moc dûkuje a vzkazuje, Ïe si této aktivity velmi váÏí.
S nov˘m rokem se Bonifác zapojil do
projektu Ptaãí hodinka, kter˘ od roku 2019
probíhá pod hlaviãkou âeské spoleãnosti
ornitologické, jedná se o kaÏdoroãní sãítání ptákÛ (nejen) na krmítkách. NaváÏeme na nûj zaãátkem února pﬁedná‰kou pro
dûti ze ‰kolní druÏiny na téma: „Co se dûje v ptaãí ﬁí‰i v zimû“. Spoleãnû s Hankou
Hoﬁákovou si budou dûti povídat, pou‰tût
ukázky ptaãího zpûvu a vyrobí i krmítko.
Je‰tû pﬁedtím, na konci ledna, si dûti pﬁijdou zabubnovat. Zorganizovali jsme pro
nû, pro seniory i pro ‰irokou veﬁejnost
workshop Bubnování pro zdraví. Pod vedením zku‰eného facilitátora Petra ·u‰ora
(odborníka na vedení „bubnové diskuze“) se

spoleãnû „probubnujeme“ ke spoleãné ﬁeãi.
V polovinû ledna k nám také opûtovnû zavítala Ing. Jitka Kovaﬁíková s reprízou svého úspû‰ného listopadového semináﬁe
o první dámû první republiky, Hanû Bene‰ové, kter˘ zopakovala na‰im seniorÛm
v rámci pravideln˘ch pondûlních setkávání.
A co nás ãeká na jaﬁe? Plánujeme Mûsíc knihy a také snad koneãnû uskuteãníme s na‰imi mal˘mi ãtenáﬁi Noc s Andersenem, která by se mûla uskuteãnit v pátek
1. dubna. Jsme také v pﬁípravách na svátky jara a na sobotu 9. dubna chystáme Velikonoãní jarmark s jarní taneãní zábavou.
S jistou pokorou radûji je‰tû nikoho nezvu,
ale pokud nám bude dovoleno tuto akci
zorganizovat, s radostí po‰lu pozvánku
prostﬁednictvím Vinoﬁsk˘ch novin do kaÏdé po‰tovní schránky.
Markéta Kilingerová

LampioÀák jinak 2021

LampioÀák pﬁerostl sám sebe a promûnil se v akci obﬁích rozmûrÛ a bylo potﬁeba
pﬁehodnotit na‰e síly i touhy a va‰e potﬁeby. Proto se loni poprvé zmûnila jeho koncepce a zpûtn˘m pohledem, musíme ﬁíci, Ïe
k jeho prospûchu. Aã se léty mûnilo personální obsazení i velikost finanãní podpory
akce mûstkou ãástí, to, co se po celou do-

bu nezmûnilo, je tvrdé jádro nûkolika lidí,
kteﬁí v‰e vym˘‰lí a organizují. MÛÏeme vás
ujistit, Ïe v této koncepci, po prvních zpûtn˘ch vazbách jiÏ vylep‰ené, budeme pokraãovat. KdyÏ nám to situace dovolí, pﬁipravíme i hromadné zakonãení s obãerstvením
a stánky tak, jak jste byli zvyklí.
Jana âesáková Hyklová
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■ Vincent a knihovna

Vánoce pro seniory se povedly

ByÈ nelze povaÏovat koronavirovou situaci za nijak zvlá‰È pozitivní, uskuteãnily
se bez omezení obû plánované pﬁedvánoãní akce pro vinoﬁské seniory.
KdyÏ jsem krátce pﬁed odjezdem na plánovan˘ v˘let na zámek LouãeÀ, kter˘ mûl
obsahovat tematickou prohlídku zámku
a slavnostní obûd v místní restauraci, zji‰Èoval, zda by pﬁeci jen nebylo lep‰í jej
z bezpeãnostních dÛvodÛ zru‰it, odpovûdûla mi spolupoﬁadatelka Markéta Kilingerová, Ïe to rozhodnû není moÏné, protoÏe
se v‰ichni moc tû‰í. Zcela zaplnûn˘ autobus byl v den odjezdu dÛkazem pravdivosti
jejích slov. Ve Vinoﬁi nám zamával stylovû
snûhulák a mohli jsme vyrazit.
JiÏ po cestû jsme se dozvûdûli od na‰í
vzornû pﬁipravené prÛvodkynû Alenky Bur‰ové mnoho zajímavého o historii zámeckého sídla v Louãni, které po roce 2000 získalo nové majitele a pro‰lo nákladnou
rekonstrukcí. Na místû samém jsme se
v‰ichni posílili hltem pravé skotské a poté

absolvovali prohlídku speciální tematické
expozice vánoãních stromeãkÛ. ByÈ jsme
mûli dojem, Ïe místní prÛvodkynû mohly
b˘ti pﬁívûtivûj‰í a dát nám v místnostech
více ãasu, prohlídka byla urãitû zajímavá.
Od historick˘ch stromkÛ jableãného a pﬁírodního, pﬁes prÛmyslové stromky filmov˘, baÈovsk˘, strojírensk˘ nebo pivovarsk˘
(nadchl pﬁedev‰ím pány) aÏ po stromky
prezidentsk˘, karnevalov˘ nebo olympijsk˘,
jsme vidûli v zámeck˘ch komnatách mnoho krásy a nasáli vánoãní atmosféru.
Hned po prohlídce nás v místní restauraci U Otomansk˘ch ãekal vpravdû královsk˘ obûd, ﬁízek pﬁes cel˘ talíﬁ s v˘born˘m
bramborov˘m salátem. Bûhem zpáteãní
cesty bylo o ãem povídat a mimo jiné jsme
v‰echny pﬁítomné a jejich prostﬁednictvím
i ostatní na‰e seniory pozvali na inauguraãní vánoãní veãírek v novû zrekonstruovaném sále komunitního centra Vincent.
Jak jsme se dohodli, tak se také stalo
a v posledním pﬁedvánoãním pondûlí se
Ïidle v novém sále bezezbytku zaplnily na-

‰imi aktivními seniory, stoly byly plné cukroví a dobrého pití, nechybûly chlebíãky
a jednohubky. Robert ·míd nám pﬁi‰el zahrát nûkolik krásn˘ch vánoãních písní, které si v‰ichni s chutí zazpívali, promítli jsme
video z v˘‰e popsaného v˘letu a líbila se
i pﬁedná‰ka o Jakubu Janu Rybovi pﬁipravená jiÏ zmínûnou paní Alenou Bur‰ovou.
Vûﬁím, Ïe v‰ichni zúãastnûní se na obou
akcích dobﬁe bavili a pﬁeji si, abychom nadále mohli takto aktivnû trávit s na‰imi seniory spoleãné chvíle. V‰em, kteﬁí se na pﬁípravû obou akcí podíleli pak srdeãnû
dûkuji.
Jan âervenka, radní Mâ

Senioﬁi ve Vinoﬁi se uãili bránit
Pﬁed Vánoci se u nás konal semináﬁ sebeobrany pro seniory, kter˘ byl hrazen
z rozpoãtu Mûstské ãásti.
Kriminalita v Praze je stále velké téma
a senioﬁi jsou ohroÏenou skupinou. Takov˘to kurz byl proto zcela na místû a také
senioﬁi ho hodnotili velmi kladnû. O vedení kurzu jsme poÏádali instruktora kpt.
Mgr. Petra Vrablice, hlavního instruktora
Krav maga – ‰kola sebeobrany z.s., kter˘
v na‰í tûlocviãnû vede také pravidelné lekce sebeobrany pro dûti, dospûlé a Ïeny.
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A ãemu se senioﬁi v kurzu vûnovali?
Kurz byl rozdûlen do dvou blokÛ. První ãást byla teoretická, která probíhala
formou besedy s prezentací. Byla pﬁedstavena nebezpeãí a krizové situace, kter˘m senioﬁi nejãastûji ãelí. Senioﬁi byli
seznámeni s preventivními opatﬁeními
a bezpeãnostními návyky, pro zv˘‰ení jejich bezpeãnosti. Instruktor seniorkám
prezentoval nejen bezpeãnostní typy
z pozice instruktora sebeobrany, ale také
ty, se kter˘mi se setkává ve své profesi po-

licisty. Nechybûl prostor pro dotazy jednotliv˘ch úãastníkÛ.
V praktické ãásti kurzu, byly seniorÛm
pﬁedstaveny rÛzné druhy sebeobrann˘ch
prostﬁedkÛ, jako napﬁ. pepﬁov˘ sprej,
osobní alarm, kobutan, improvizované
zbranû – de‰tník, ta‰ka, klíãe a jiné bûÏné
pﬁedmûty.
Kromû prevence se senioﬁi uãili, jak se
vypoﬁádat s pﬁípadn˘m agresorem, pokud
prevence selÏe. Uãili se, jak zvládat konflikty ve verbální i fyzické rovinû. UÏ
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schopnost obránce úãinnû komunikovat
bûhem konfliktu mÛÏe pomoci udrÏet si od
útoãníka potﬁebnou bezpeãnou vzdálenost,
popﬁípadû útoãníka od útoku úplnû odradit. Útoãník si totiÏ vybírá tu nejsnadnûj‰í
obûÈ a obránce umûjící dostateãnû pouÏívat hlas, gesta a vhodné postavení tûla, jako snadná obûÈ rozhodnû nevypadá.
Útoãník b˘vá zpravidla v lep‰í fyzické
kondici neÏ obránce. Proto je vÏdy v sebeobrannû lep‰í pouÏít nûjak˘ nástroj,
kter˘ obránci umoÏÀuje tento handicap
vyváÏit.

Mezi nejlep‰í sebeobrann˘ prostﬁedek
lze bezpochyby zmínit sebeobrann˘ sprej,
tzv. „pepﬁák“. Mezi jeho nejvût‰í v˘hody
patﬁí jeho úãinnost pﬁi zastavení útoãníka, moÏnost zásahu útoãníka na bezkontaktní vzdálenost, jeho nesmrtící úãinek
a v neposlední ﬁadû jeho pﬁíznivá poﬁizovací cena. ¤ada lidí „pepﬁák“ u sebe nosí,
ale málokdo ho umí správnû pouÏívat.
Mûstská ãást Praha – Vinoﬁ proto pro potﬁeby kurzu nakoupila cviãné varianty
tûchto obrann˘ch sprejÛ, které se od tûch
„ostr˘ch“ li‰í pouze svou náplní.

Senioﬁi se uãili, jak sprej správnû nosit,
tasit, drÏet a jak s ním efektivnû míﬁit a zasáhnout útoãníka. Tyto dovednosti si v‰ichni mûli moÏnost vyzkou‰et na scénáﬁích, ve
kter˘ch instruktor hrál roli útoãníka.
Senioﬁi byly také seznámeni s právními
normami t˘kajícími se nutné obrany a úskalími, které je mohou potkat pﬁi následném vy‰etﬁování.
O tento druh sebeobranného kurzu byl
mezi seniory velk˘ zájem, proto pﬁipravujeme jeho opakování pro nové zájemce.

Nebezpeãí internetu ãíhá na vnouãata
i prarodiãe

Druh˘m kurzem v poﬁadí, kter˘ Mûstská
ãást seniorÛm nabídla byl Kurz mediální gramotnosti. Celkem se senioﬁi se‰li sedmkrát,
vÏdy v pátek dopoledne v prostorách komunitního centra. Uãili se i diskutovali
nad tématy: historie internetu, digitální
svût, vyhledávaãe, viry, hesla, pravda nebo
ne, reklama
Cel˘ kurz vedla Hanka Hoﬁáková, která
si kladla za cíl roz‰íﬁit osvûtu o mediální

gramotnosti mezi prarodiãi a seznámit je
se zásadami bezpeãného uÏívání informaãních technologií a internetu.
Informovala je o tom, jaké nebezpeãí
mÛÏe ãíhat na nû samotné, ale i na jejich
vnouãata.
Cílem besed nebylo jim ﬁíct co je dobﬁe
a co ‰patnû. Cílem tûchto debat je uvûdomit si rozdíl mezi reáln˘m a digitálním
svûtem, navést je tak, aby oni sami zaãali

pﬁem˘‰let nad tím, jak se bezpeãnû na internetu chovat. Mnohdy staãí „selsk˘ rozum“. Pochopit funkci internetu, protoÏe
dovednosti, které se uãíme nyní, za pár let
nebudou aktuální, pﬁi tomto svûtovém
trendu.
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Základní ‰kola
A je tady nov˘ rok …
Leto‰ní ‰kolní rok se nese ve znamení
testÛ – takÏe testuji, testuje‰, testujeme –
tak ãasto, jak zavelí právû aktuální metodick˘ pokyn MZ a M·MT, s v˘sledky pﬁeváÏnû negativními. Nûkteré tﬁídy ale „spadly“ do karantény, bohuÏel i opakovanû.
V této souvislosti dûkujeme rodiãÛm za
spolupráci.
❚ Od ﬁíjna se nám daﬁí udrÏet v ãinnosti
v‰echny skupiny krouÏkÛ.
❚ Ve dnech 6. 12. – 12. 12. 2021 nav‰tívila na‰i ‰kolu pracovní skupina âeské ‰kolní inspekce. Bylo to pro nás sloÏité období, museli jsme ﬁe‰it v nûkolika tﬁídách
kombinovanou v˘uku a témûﬁ tﬁetina vyuãujících byla v pracovní neschopnosti,
v karanténû nebo se sv˘mi dûtmi na OâR.
Díky maximálnímu nasazení pﬁítomn˘ch
pedagogÛ se nám podaﬁilo situaci zvládnout. Závûreãné hodnocení pﬁednesené
vedoucí inspekãní skupiny bylo pro na‰i
‰kolu velmi pﬁíznivé.

❚ Pomalu se snad blíÏí do finále rekonstrukce ‰kolní v˘vaﬁovny a jídelny. Do konce ledna je‰tû budeme jíst obûdy z krabiãek, pak bychom se mûli vrátit k bûÏnému
reÏimu. Tû‰íme se na vy‰‰í komfort stravování, kter˘ nám rekonstrukce pﬁinese.
❚ 18. 1. 2022 se uskuteãní pod vedením v˘chovn˘ch poradkyÀ (paní Mgr. Ivy Kﬁemenové a paní Mgr. Martiny Hartlové informativní schÛzka rodiãÛ ÏákÛ 9. roãníku
k vyplÀování pﬁihlá‰ek a organizaci pﬁijímacího ﬁízení na stﬁední ‰koly.

Ze sportu
35. roãník tradiãního Vánoãního turnaje ve stolním tenise jsme letos mohli uspoﬁádat pouze pro na‰e Ïáky, bez úãasti dal‰ích ‰kol.

Nadále poãítáme s tím, Ïe se nám podaﬁí realizovat lyÏaﬁsk˘ v˘cvik ve StráÏném
nejen pro Ïáky leto‰ního 7. roãníku, ale
i pro Ïáky 8. roãníku, kteﬁí loni nemohli v˘-

Projektov˘ den 4.A – ADVENT
Není nad to vyrobit si adventní vûnec
vlastníma rukama. Dûti 4. A se toho zhostily s velk˘m nad‰ením v pondûlí 22. 11.
A nejen v˘roby adventního vûnce, ale také krásného vánoãného kuÏele, kter˘ ozdobily tﬁpytící aplikací. Dokonce jsme je‰tû
stihli korálkov˘ stromeãek. Závûrem jsme
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se dozvûdûli pár zajímavostí o na‰ich tradicích právû v pﬁedvánoãním ãase. ·ikovné ruãiãky nezahálely a pondûlní dopoledne jsme si spoleãnû bájeãnû uÏili a domÛ
si odnesli originální v˘robky.
Dûti 4. A a Iveta Koníãková

cvik absolvovat. Kurz probûhne v termínu
5. 2.–12. 2. 2022 pro 8. roãník a 12. 2.19. 2. 2022 pro 7. roãník, vÏdy od soboty
do soboty.
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Nahlédnutí pod pokliãku....
Nahlédnutí pod pokliãku, nahlédnutí za
zavﬁené dveﬁe, kterákoliv slovní spojení
jsou vhodná oznaãení toho, oã se s Vámi,
ãtenáﬁi vinoﬁského zpravodaje, chci na
tûchto ﬁádcích podûlit.
Ve vinoﬁské ‰kole pracuji sedm˘m rokem jako vychovatelka ‰kolní druÏiny, souãasnû pár hodin vyuãuji. Mám tedy moÏnost dopoledne zaÏít i chod ‰koly ve
chvílích, kdy probíhá pouze v˘uka. Velmi
ráda bych se podûlila o svÛj proÏitek pﬁed
pár mûsíci. Pﬁed pár mûsíci je pﬁesnûji ãas
t˘kající se konce mûsíce ﬁíjna, kdy v‰e zaãalo a pokraãovalo aÏ do pﬁedvánoãního
ãasu, kdy uÏ pﬁi‰lo urãité zklidnûní v‰eho.
Nûkdo moÏná uÏ tu‰í, Ïe ﬁeã bude o koronaviru a o jeho dopadu na na‰i ‰kolu.
Pokud jste „jen“ ãlovûk zaÏívající ve‰kerou
realitu z venku, nebo zprostﬁedkovanû
z doslechu, moÏná vás vÛbec nenapadne
ta konkrétnost toho, co se vlastnû za tûmi
zavﬁen˘mi dveﬁmi v hlavní budovû ‰koly
odehrávalo ve zmínûném ãase. TûÏké chvíle, více neÏ velké vypûtí, soudrÏnost, solidarita, pﬁátelskost, tûch slov by byla spousta, a to zaslouÏenû.
Vysvûtlím. JiÏ na konci mûsíce ﬁíjna si
zaãal v na‰í ‰kole koronavirus vybírat svou
daÀ. Pozitivní testy, tﬁídy v karanténách,
ãást tﬁídy v karanténû ãást ve ‰kole, nemoci uãitelÛ (vÏdyÈ jsou to také jen lidé),
nemoci ãlenÛ jejich rodin, opût karantény,
to v‰e mûlo za dÛsledek, Ïe ve ‰kole v‰em,
kteﬁí zÛstali a byli pﬁítomni nastaly kru‰né
chvilky. Kru‰né v tom smyslu, Ïe bylo tﬁeba vysoké nasazení, a to fyzické i psychické. Co bûÏn˘ ãlovûk nepracující ve ‰kolství
tﬁeba neví je, Ïe pokud se nic takového nedûje, je potﬁeba zajistit tzv. suplování na
druh˘ den jen na pár hodin (znáte to klasická náv‰tûva lékaﬁe, kterou nelze absolvovat odpoledne, nemoci dûtí, osobní dÛvody, ...). Ráno pﬁi pﬁíchodu do ‰koly, vede
první cesta uãitele do sborovny, kde je
k dispozici informace pro ty, kteﬁí mají ten
den suplovací pohotovost. Dozví se tedy,
kdy a kde mají b˘t, kde je suplování potﬁeba.
V dobû, o které teì budu psát, bylo v‰e
jiné. Cesta do sborovny byla první cestou
kaÏdého uãitele, kter˘ byl ve ‰kole fyzicky
pﬁítomen, aby zjistil aktuální situaci daného dne. Zatímco jindy zabere rozpis suplování pár ﬁádkÛ, v tuto chvílí bylo suplování rozepsáno i na dva listy velikosti

A4. Situace byla váÏnû chvílemi aÏ drsná.
Já v‰e pí‰u ze svého úhlu pohledu, zcela
urãitû paní zástupkynû, které musely suplování poskládat do posledního detailu
a byly tak hodné, Ïe rozesílaly potﬁebné informace i odpoledne den pﬁedem, by to
vyjádﬁily jinak. V tuto zmiÀovanou chvíli
bylo potﬁeba zajistit v‰e, a tak se kaÏd˘, kdo
nebyl nemocn˘ a byl ve ‰kole podílel
spoustou ãasu a pomáhal tak zajistit velmi ztíÏen˘ chod ‰koly. Aby to nebylo zase
tak jednoduché, bylo v‰e zpestﬁeno potﬁebou rÛzného typu vyuãování.
Online v˘uka (neboli distanãní) se tﬁídou, která je v karanténû doma, která není
ta va‰e (jen zastupujete nemocného kolegu) probíhající pﬁímo ze ‰koly. Jste u poãítaãe a mluvíte online s dûtmi, které úplnû tak neznáte.
Zastupování ve tﬁídû, která je fyzicky
pﬁítomna – klasické zastupování (suplování) probíhá prezenãní v˘uka.
Nebo kombinovaná v˘uka – ãást dûtí ve
tﬁídû, druhá ãást vás sleduje doma u PC
pﬁes aplikaci MS Teams.
Takové bylo suplování, ale to samé zaÏívali uãitelé ve tﬁídách, kde bûÏnû uãí. Buì
byla tﬁída doma – probíhala online v˘uka,
nebo byla doma ãást tﬁídy, ãást ve ‰kole,
probíhala tedy kombinovaná – hybridní
v˘uka.
Také dozory na chodbách jsou potﬁeba
zajistit, pokud dotyãn˘ uãitel chybí, i dozory byly suplovány.
Zní Vám to zmatenû? Také sv˘m zpÛsobem bylo. Nemocn˘ch kolegÛ bylo více,
nejvíce i jedenáct. Tﬁíd, které se stﬁídaly
v úpln˘ch nebo ãásteãn˘ch karanténách
bylo také více. Byl to velmi nároãn˘ Ïivot
ve ‰kole, do toho se pﬁidala plánovaná rekonstrukce ‰kolní jídelny, takÏe opût urãité omezení, probûhla i náv‰tûva ‰kolní
inspekce. Pﬁestávky ãasto neslouÏily k bûÏnému úãelu, ale k pﬁesunu. A tak po ‰kole
pﬁecházeli uãitelé ze tﬁídy do tﬁídy s notebooky, nebo bez. Tam, kde bylo potﬁeba se
pﬁipojit, se pﬁipojili a v‰ichni se kaÏd˘ den
snaÏili sv˘m v˘konem zajistit chod ‰koly.
To v‰e za velké vzájemné podpory, kterou jsem okusila, protoÏe pokud jsem se
potﬁebovala na cokoliv pro mne nového
zeptat, vÏdy pﬁi‰la ochotná odezva pomoci. Ani nedom˘‰lím, jak v‰e muselo b˘t nároãné pro vedení ‰koly, uﬁídit to, zvládnout,
nebylo moÏné pochybení. Zajistit ale i tech-

nické záleÏitosti – opût se pﬁiznám, nûkolikrát jsem sama nav‰tívila Mgr. Blanku Zemanovou, která zaji‰Èuje ve ‰kole IT záleÏitosti a vÏdy mi ochotnû poradila. Tûch
oblastí, které musely probûhnout bezchybnû, byla jistû spousta, a tak se v ﬁeditelnû tyto dny svítilo do pozdního odpoledne i veãera. To v‰e pﬁed blíÏícími se
Vánocemi, kdy pﬁece kaÏd˘ potﬁebuje ãas
i pro svoji rodinu… obzvlá‰tû pokud má
dûti.
·kola to zvládla, uãitelé to zvládli, dûti
to zvládly (ani pro nû to nebylo jednoduché). K tomuto psaní mû pﬁimûlo pﬁekvapení, co je vlastnû moÏno zaÏít a vidût ve
‰kole, ta zvlá‰tnost toho v‰eho, tûch okamÏikÛ a myslím, Ïe by byla ‰koda se s Vámi nepodûlit. VÏdyÈ, rodiãe, Va‰e dûti právû tuto ‰kolu nav‰tûvují. Nebyla to váÏnû
standardní situace, najednou se Vám otevﬁou i dveﬁe poznání, vidíte kolegy jinak v jiném svûtle, za sebe mohu konstatovat
v dobrém svûtle. Musím ﬁíct, Ïe podpora
vedení má na v‰em svÛj podíl. Pan ﬁeditel
Alfred Teller i obû paní zástupkynû Ing.
Slávka Lupaãová a PaedDr. Marie Brothánková, bez nich by to ne‰lo... DÛleÏitou roli
mûla i paní hospodáﬁka Monika âudová,
její neuvûﬁitelné zaji‰Èování v‰eho potﬁebného, ale i paní asistentky se v‰eho úãastnily a pomáhaly, i kolegynû z druÏiny suplovaly na prvním stupni.
Pí‰u sama za svou osobu, jsou to mé
osobní názory na to, co jsem mûla moÏnost proÏít, zaÏít, chtûla bych vyjádﬁit OBDIV v‰em, kteﬁí se na tomto podíleli, za to,
co jsem vidûla, ãeho jsem se jen trochu
úãastnila, za pomoc, která vÏdy pﬁi‰la, za
kaÏdodenní krásné ranní pozdravení, které v tu chvíli v takovém vypûtí udûlá mnoho. Za to, Ïe i pﬁes vyãerpání nûkdo na‰el
v sobû sílu vymyslet, jak si zpestﬁit následující den. No opût je toho spousta, co by
stálo za zmínûní. Uznejte sami, mlãet
o tomto by byla ‰koda. MoÏná Vám to psaní pﬁijde emotivní, sv˘m zpÛsobem i je, ale
to pochopí hlavnû ten, kdo to proÏil a s odstupem ãasu si teì na zmínûné chvilky
vzpomene. Nikomu jsem se nezmínila, Ïe
mám v plánu tyto ﬁádky napsat, ale my‰lenku nosím v hlavû jiÏ od té doby. Stále
jsem pﬁem˘‰lela jak, jak vyjádﬁit ten obdiv
k nim v‰em. Tak drazí kolegové takto a vûﬁte, Ïe ten OBDIV je zaslouÏen˘.
Lenka Kosmannová
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·kolní druÏina – koneãnû jinak
hloubené a roz‰íﬁené spolupráce s KVC
Vincent.
Pﬁipravované a nabízené programy pﬁímo pro ‰kolní druÏinu, kde je zohlednûno,
pro jakou vûkovou kategorii jsou urãeny,
jsou v˘borné. Dostupnost takﬁka pár minut od ‰koly je také k nezaplacení, jelikoÏ
díky tomu je moÏno absolvovat takové
programy bez ãasového omezení i nûkolikrát v mûsíci.

Dne‰ní psaní o ‰kolní druÏinû na‰í ‰koly je jiné, jiné v tom smyslu, Ïe je koneãnû, oã se s vámi podûlit. Doãkali jsme se
v‰ichni a zatím, jak to vypadá, je a bude situace taková, Ïe ‰koly aÏ na malá potﬁebná chvilková opatﬁení zÛstávají otevﬁeny.
Fungujeme naplno, proÏíváme radosti,
starosti, mÛÏeme Ïít druÏinov˘m Ïivotem
jako pﬁed pár lety. Od poslední uzávûrky
zpravodaje jsme toho stihli celkem hodnû.
Ve ‰kole se rozjely krouÏky zájmov˘ch
ãinností, provoz druÏin probíhá, dalo by se
ﬁíci, v bûÏném reÏimu. S mal˘mi omezeními zvan˘mi karanténa (jiÏ bûÏná souãást
‰kolního chodu) je v‰e, jak má b˘t.
Opût trávíme ãas ve sv˘ch druÏinov˘ch
tﬁídách (v souãasné dobû kromû 1. aÏ 3.
oddûlení, která zapÛjãila své prostory ‰kolní jídelnû z dÛvodu rekonstrukce ‰kolní kuchynû a ãas tak tráví odpoledne ve tﬁídách,
kde se dûti dopoledne uãí), chodíme ven,
na hﬁi‰tû, do lesa, na Pastviny... Dûti si tak
mohou spoleãnû uÏívat nedávno (v loÀském ‰kolním roce) zrekonstruované hﬁi‰tû, z kterého jsou stále nad‰eny, fotbalisté
se kaÏd˘ den jiÏ nemohou doãkat, aÏ budou moci hrát fotbal. MoÏná to zní jako
málo, ale vûﬁte tomu, Ïe ten dûtsk˘ úsmûv
a plno kﬁiku spokojen˘ch dûtí mluví za v‰e.
V‰echny dûti ‰kolou povinné to nemûly
v poslední dobû jednoduché, natoÏ dûti
z nejniÏ‰ích roãníku, které musely také
zvládnout online v˘uku a od spoleãného
Ïivota se sv˘mi vrstevníky byly ochuzené.
Mají tedy, co dohánût.
Kromû jiÏ zmiÀované moÏnosti bûÏného provozu druÏin, coÏ je pro nás jakoÏto
vychovatelky podstatné, v souãasné chvíli velmi oceÀujeme a jsme nad‰ené z pro-
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Za tﬁi mûsíce jsme tedy stihli nûkolik
náv‰tûv KVC Vincent, z kter˘ch dûti odcházely vÏdy s nad‰ením. Prvním programem, kter˘ byl pro druÏinu nachystán Mgr.
Alenou Bur‰ovou, bylo literární pásmo
o Ïivotû a díle spisovatelky Astrid Lindgrenové, které bylo uskuteãnûno dne 9. 11.
2021. Dûti po úvodním seznámení s Ïivotem i tvorbou autorky mohly ãíst úryvky
z nûkter˘ch jejích knih, zhlédly filmovou
ukázku z filmu „Pipi dlouhá punãocha“.
Program byl zakonãen mal˘m hrav˘m kvízem, kter˘ provûﬁil právû získané znalosti
dûtí. Samozﬁejmû, Ïe v‰echny dûti uspûly,
jelikoÏ s nad‰ením po celou dobu poslouchaly a v‰e sledovaly.

Druhá náv‰tûva se nesla v duchu blíÏících se Vánoc. Název programu byl „Rybovka“, ãímÏ si dûti nebyly pﬁedem jisté, oã
vlastnû jde a padaly rÛzné tipy od rybí polévky po novou vánoãní rybu… pozdûji pochopily, Ïe téma je ãesk˘ hudební skladatel Jakub Jan Ryba, jeho Ïivot, jeho tvorba.
Akce se konala dne 7. 12. 2021 a mûla podobn˘ prÛbûh jako minulá. A tak se dûti
za pﬁíjemného povídání paní Aleny Bur‰ové dozvûdûly spoustu nov˘ch informaci,
vãetnû moÏnosti hudebního poslechu,
spoleãného zpûvu, v‰e opût zakonãeno
mal˘m kvízem. Obû akce probíhaly za
osobní úãasti paní Markéty Kilingerové,
kterou dûti jiÏ dobﬁe znají, ostatnû i jakoÏto b˘valou paní uãitelku Alenu Bur‰ovou.

Tﬁetím posledním programem pro druÏiny, kter˘ jsme v loÀském roce stihli bylo
tvoﬁivé v˘tvarné odpoledne s paní Hoﬁákovou, pﬁipravené pro nejmen‰í druÏinové dûti prvÀáãky, pﬁi kterém se vyrábûly v˘tvory s vánoãní tématikou, které si dûti
poté py‰nû odná‰ely domÛ.
V dobû tohoto psaní máme naplánovanou dal‰í akci v KVC Vincent, a to 24. ledna 2022 „Bubnování pro zdraví“ s panem
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Petrem ·u‰orem. Jak bubnování probûhlo,
jak si jej dûti uÏily se dozvíte v dal‰ím vydání zpravodaje.
âetnost náv‰tûv ‰kolní druÏiny v KVC
Vincent, je opravdu oproti jin˘m letÛm
ãastá. Je tak zcela na místû velmi podûkovat paní Markétû Kilingerové, která do harmonogramu kulturních akcí v centru programy pro ‰kolní druÏiny zaﬁadila –
dûkujeme a dûkujeme i paní Alenû Bur‰ové, jejíÏ zpracování a pﬁedání nov˘ch informací dûtem hravou formou bylo pﬁíjemné. V novém roce, kter˘ pﬁed pár dny
zaãal si urãitû za ‰kolní druÏinu v‰echny
vychovatelky pﬁejeme ve spolupráci pokraãovat a jiÏ dnes se tû‰íme na dal‰í plánované akce.

Kromû náv‰tûv KVC jsme oproti loÀskému roku mohli proÏít s dûtmi Vánoce v druÏinách. Navodit adventní náladu, zpívání
koled, ukázku vánoãních zvykÛ, vyrábûní
dáreãkÛ, zdobení perníãkÛ. Jak se dûtem daﬁilo vidíte v malé ukázce na fotografiích.
Tentokrát je psaní o druÏinû váÏnû jiné,
je radostnûj‰í, oproti minul˘m psaním. Náladu nám nezkazila ani rekonstrukce ‰kolní jídelny, která dûti od první po tﬁetí tﬁídu – takÏe pﬁedev‰ím druÏinové dûti –
ovlivnila tak, Ïe dûti obûdvají ve sv˘ch tﬁídách. Nejdﬁíve nepﬁedstavitelné, ale po
prvních dnech se ukázalo, Ïe je to moÏné
a zvládnutelné. Je to o dûtech, které tuto
skuteãnost pﬁijaly, jídla mají nachystána
v krabiãkách, které jim paní kuchaﬁky roz-

dávají. Ochotn˘, pﬁíjemn˘ a vesel˘ pﬁístup
paních kuchaﬁek v tom hraje také podstatnou roli, takÏe i jim je tﬁeba podûkovat.
Dûkujeme.
Co ﬁíct na závûr, poslední mûsíce z mého úhlu pohledu byly moÏná nároãné urãitou hektiãností, karantény, nemoci, pﬁechody, druÏiny ve tﬁídách, uÏ nezmiÀuji
dodrÏování v‰ech potﬁebn˘ch naﬁízení, to
je jiÏ kaÏdodenní souãástí na‰ich ÏivotÛ.
Pﬁesto, v‰e probíhalo s urãitou hladkostí,
která zpÛsobila, Ïe v‰e bylo pﬁíjemné
a dobﬁe zvládnutelné.
Pﬁeji za sebe i za své kolegynû ‰kolní
druÏiny V·EM krásn˘, úspû‰n˘, zdrav˘ rok
2022!
Lenka Kosmannová - vychovatelka ·D

Mateﬁská ‰kola dala rodiãÛm
vánoãní a novoroãní dárek
16. 12. byly ve ‰kolce Vánoce. Pod stromeãkem dûti mûly moc krásn˘ch dárkÛ,
podûkování patﬁilo také rodiãÛm.
Tûm na oplátku dûti a paní uãitelky pﬁipravily jedno velké pﬁekvapení. Nebyl to
hmotn˘ dárek, ale dárek, kter˘ je jistû potû‰il. Podûlili jsme se totiÏ o krásn˘ v˘sledek na‰í práce, kterou nám zhodnotila âeská ‰kolní inspekce. Paní inspektorky u nás
provedly kontrolu od 1. do 3. 12. Byly se podívat na dûti i paní uãitelky. Zjistily, Ïe pomyslná laÈka pﬁed‰kolního vzdûlávání je
u nás nastavena velmi vysoko. Práce s dûtmi je mnohdy nadstandardní jak u mlad‰ích dûtí, tak u pﬁed‰kolákÛ. Tak krásné cviãení s dûtmi, pﬁedvedené na Vinoﬁském
námûstí, paní inspektorka pr˘ je‰tû nevidûla. Práci u pﬁed‰kolních dûtí by pr˘ paní uãitelky mohly pﬁedvádût na praxi studentkám
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pedagogické ‰koly. Ve v‰ech tﬁídách panuje úÏasná atmosféra, tﬁídy jsou v˘bornû vybaveny, prostﬁedí je krásné, ãisté. Vedoucí
paní inspektorka obe‰la v‰echny tﬁídy
a prohlásila, Ïe takhle krásné a takto vybavené tﬁídy dlouho nevidûla. Vyzdvihla nadstandardní spolupráci se základní ‰kolou,
spolupráci vedení základní a mateﬁské ‰koly. V té jsme pr˘ vzorem pro ostatní. Mohli bychom dál pokraãovat ve v˘ãtu kladÛ.

Ani jsme si v‰echny ty nadstandardy
neuvûdomovali, protoÏe to ve vinoﬁské
‰kolce máme takto dlouhá léta nastavené.
Vûﬁíme, Ïe také Vy máte z takov˘chto v˘born˘ch v˘sledkÛ na‰í práce radost. Uspûli jsme na v˘bornou a to je urãitû krásn˘
dárek pro nás v‰echny.
Za kolektiv mateﬁské ‰koly
Jana Kováﬁová

Gratulace
Ing. Jana Kováﬁová, uãitelka M· na Vinoﬁském námûstí, pﬁivezla z ME, které se
v ﬁíjnu konalo v krétském Heraklionu, 2 zlaté, 1 stﬁíbrnou a 1 bronzovou medaili. Z listopadového MR, které se konalo v Nymburce, pﬁivezla celkem 6 zlat˘ch medailí.
K takov˘m úspûchÛm moc gratulujeme!
Jsme rádi, Ïe lásku ke sportu pﬁedává
na‰im dûtem v mateﬁské ‰kole. Urãitû je
pro nû velk˘m vzorem.
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Tﬁíkrálová sbírka 2022
Charita od srdce k srdci
Ve dnech 2.1. 2022 aÏ 16.1. 2022 jste
opût mohli potkat ve Vinoﬁi skupiny koledníkÛ. Farnost Vinoﬁ se pﬁipojila k Tﬁíkrálové sbírce (TKS) Arcidiecézní charity
(ADCH). Ve Vinoﬁi ji realizujeme od roku
2008.
LoÀská TKS byla jiná, díky covid 19 probíhala ve velmi ztíÏen˘ch podmínkách, ale
pﬁesto se Vinoﬁ zapojila, vybralo se témûﬁ
30 tisíc. Letos jste jiÏ mohli potkat skupinky koledníkÛ, Vinoﬁí a okolím procházelo
celkem 12 skupin. Pﬁesto nedokázali nav‰tívit v‰echny, kteﬁí by si to pﬁáli. Tûm se
omlouváme, opravdu se malí i velcí koledníci velmi snaÏili v‰em vyhovût.
Zapojilo se více neÏ 50 dûtí, nejen
z místní farnosti, doprovázelo je 9 dospûl˘ch. Místní ‰koly a ‰kolky se letos v souvislostí s pandemií nepﬁipojily, ale pﬁesto
dûti vybíhaly z domÛ, aby hádaly, jak se
podle tradice jmenují králové a jaké dary
nesou. Králové se tak stali nejen posly, kte-

ﬁí pomáhají práci Charity, ale nositeli radosti, dárci bílého zlata, kter˘m je cukr
a dárci poselství skrze poÏehnání domÛ, Ïe
nadûje v dobro, lásku, vzájemnou pomoc,
neumírá ani v dobû nejistoty a tûÏkostí.
MoÏná je potﬁebná o to víc.
Zámûry leto‰ní Tﬁíkrálové sbírky ADCH:
v˘stavba Komunitního centra sv. AneÏky
v Praze 2, podpora nového Komunitního
centra Kolín, pomoc rodinám, seniorÛm
a dûtem v Bûlorusku a Uzbekistánu, pomoc
sociálnû slab˘m rodinám a dûtem v místní lokalitû.
Také Mûstská ãást se pﬁipojila sv˘m darem 1000 Kã, aby pomohla tûm, na které
nejvíce dopadá souãasná situace, nebo
tûm, kteﬁí se ne vlastním pﬁiãinûním (nemoc, tûÏké Ïivotní okolnosti) dostali do
svízelné Ïivotní situace.
O celkové velikosti vybrané ãástky budete po seãtení ADCH Praha informováni
na stránkách Mûstské ãásti a stránkách

farnosti Vinoﬁ. Dal‰í informace mÛÏete získat, pﬁes tyto weby:
www.praha.charita.cz
www.instagram.com/charitapraha/
www.facebook.com/praha.charita.
www.trikralovasbirka.cz
Dûkujeme v‰em dárcÛm
za jejich ‰tûdrost a laskavé srdce.
Za ADCH Praha a místní farnost
Ing. Mgr. Marie Nováková
koordinátorka TKS

Doba postní a velikonoãní
V dobû, kdy – vzhledem k blíÏící se uzávûrce vzniká tento text – jsme je‰tû plni
vánoãní radosti a nálady a je tedy ponûkud nesnadné pﬁimût se k úvahám o dobû
postní a velikonoãní. Letos pﬁipadá Popeleãní stﬁeda, tedy zaãátek postního období, které VelikonocÛm pﬁedchází, aÏ na 2.
bﬁezna. Termín slavení Velikonoc, které
jsou pohybliv˘m svátkem, je stanoven jako první nedûle po úplÀku po jarní rovnodennosti. To vychází z jejich vztahu k Ïidovskému svátku pesach. Velikonoãní
doba, která zaãíná na Hod BoÏí velikonoãní, trvá cel˘ch padesát dnÛ (aÏ do svatodu‰ních svátkÛ).
V na‰í zrychlené a obãas pﬁíli‰ zjednodu‰ující souãasnosti v˘znamné svátky ãasto redukujeme na jeden ãi dva dny, pﬁed
jejichÏ pﬁíchodem horeãnû uklízíme, nakupujeme, peãeme, vaﬁíme…, abychom pak
zcela vyãerpaní klesli k pln˘m stolÛm
a k televizi. Po svátcích si ﬁíkáme: koneãnû
jsou zase na rok za námi, mnozí svátky
z rÛzn˘ch dÛvodÛ ani neslaví. KﬁesÈanské
pojetí svátkÛ, ale i moderní psychologie
a medicína nám ale radí nûco jiného. Zejména jarní období postu jiÏ mnozí z tûch,

jimÏ záleÏí na vlastním zdraví, berou alespoÀ jako období „detoxikace“. Zkusme se letos nevûnovat jen detoxikaci tûla, ale zamûﬁme se na detoxikaci vztahÛ – jak k sobû
sam˘m a k na‰im nejbliÏ‰ím, tak k celé
spoleãnosti. Je to ãasto bolestn˘ proces,
ale máme to v‰ichni více neÏ zapotﬁebí.
Staãí si projít pár FB debat vztahujících se
k událostem v na‰í obci, kolik je v nich jedu, nenávisti, uráÏek. Pochválit druhé za
dobré ãiny se nûjak „nehodí“, radûji po nich
plivnout (kdyÏ uÏ sami nic pro spoleãné
blaho nedûláme). AlespoÀ to zkusme – ne
vÏdy se nám to podaﬁí, ale vÏdy je moÏné

zaãít znovu. S o to vût‰í radostí pak mÛÏeme slavit Velikonoce – svátky plné pokoje a nadûje, Ïe po sebehor‰í bolesti a utrpení pﬁijde radost a vzkﬁí‰ení, tﬁeba právû
v podobû dobr˘ch vztahÛ. A pamatujme:
v‰echny velké svátky mají trvat mnoho
dní – ne v podobû hostin ãi pijatyk, ale
v tom, jak ovlivÀují na‰e vnitﬁní pocity, náladu a skrze nû i vztah k druh˘m.
Jménem duchovního správce na‰í farnosti, P. Stanis∏awa Góry, i jménem sv˘m
vám pﬁeji pravou a nekonãící velikonoãní
radost!
/ry

Pořad bohoslužeb ve vinořském kostele v době postní a velikonoční 2022
2. března 2022 Popeleční středa:
1.–5. neděle postní:
10. dubna 2022 Květná neděle:
14. dubna 2022 Zelený čtvrtek:
15. dubna 2022 Velký pátek:
16. dubna 2022 Bílá sobota:
17. dubna 2022 Boží hod velikonoční (neděle):
18. dubna 2022 Pondělí velikonoční:

mše sv. s udílením popelce v 18:00
mše sv. v 10:30
mše sv. v 10:30
mše sv. v 18:00
křížová cesta v 15:00 a obřady v 18:00
Vigilie Zmrtvýchvstání Páně v 19:30
mše sv. v 10:30
mše sv. v 10:30
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2022 – TJ Sokol Vinoﬁ slaví 100 let!
K tomuto jubileu jsme vydali kalendáﬁ,
kter˘ popisuje a ukazuje na‰i ãinnost. Samozﬁejmû v nûm nemohou b˘t zachyceny v‰echny osoby nebo události. Ale i tak
je vidût, jak ‰irok˘ zábûr Sokol Vinoﬁ má
a jak pokraãuje v té stoleté tradici. Jak je
z kalendáﬁe patrné, v souãasné dobû
umoÏÀujeme ãinnost tenisu, stolního tenisu, nohejbalu, florbalu, volejbalu, cviãení rodiãÛ a dûtí, v‰estrannosti, cviãení
seniorÛ, badmintonu, juda, chodí k nám
sportovat i fotbalisté a mladé Ïákynû fotbalu AC Sparta. Sokolovnu pro cviãení
vyuÏívá i základní ‰kola. Navíc v na‰í sokolovnû umoÏÀujeme i kulturní a spoleãenské akce.
Po kalendáﬁích se jen zaprá‰ilo, je vidût,
Ïe jubilejní v˘tisk bude i sbûratelsk˘m exponátem – dal‰í bude aÏ za sto let…

Oslavu stoletého v˘roãí plánujeme na
17. 9. 2022, dopoledne zveme v‰echny dûti
do sokolovny, budou si moci vyzkou‰et jednotlivá náﬁadí, projít se po kladinû, pﬁeskoãit kozu nebo ‰védskou bednu, zhoupnout se
na kruzích nebo jenom si udûlat kotrmelec
na Ïínûnce. V‰echny dûti dostanou obãerstvení a upomínkové dárky. Ve stejn˘ den
probûhnou amatérské turnaje v nohejbalu
i v tenisu pro ‰irokou vinoﬁskou veﬁejnost.
Odpoledne bude slavnostní valná hromada a prÛvod Vinoﬁí, s poloÏením vûncÛ
u památníkÛ a hrobÛ v˘znamn˘ch sokolÛ.
Rádi bychom nechali vyrobit vlajku na‰í
jednoty, která by pﬁipomínala 100 let na‰í
ãinnosti a hrdinství na‰ich ãlenÛ v dobách
totalitních reÏimÛ. Veãer potom plánujeme pﬁátelské posezení, moÏná ples, uvidíme, jak na tom budeme s financemi.

Dnes bychom ale chtûli zavzpomínat na na‰eho v˘znamného ãlena a âestného obãana Vinoﬁe, bratra Jiﬁího âadka.

Mnohonásobn˘ reprezentant i mistr
âeskoslovenska, úãastník mistrovství svûta, ve Vinoﬁi zakotvil natrvalo. Od roku
1971 pÛsobil jako trenér fotbalového t˘mu
dospûl˘ch, kter˘ dovedl aÏ do 1.A tﬁídy. Jeho tréninkové dávky byly hodnû nároãné,
pamatuji první trénink, tradiãnû jsme jenom kopali na bránu s dvûma balony, víc
jsme jich nemûli, nûkteﬁí mûli je‰tû cígo
v koutku, kdyÏ pﬁi‰el Jirka âadek, na zádech síÈ plnou balonÛ. Zaradovali jsme se,
ov‰em jenom chvilku… „Ty balony si musíte zaslouÏit, nejdﬁív se probûhneme.“
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A hnal nás v‰ude moÏnû, aÏ uÏ jsme nemohli d˘chat, ani chodit. A v pﬁedveãer utkání osobnû objíÏdûl v‰echny hospody,
jestli nûkdo neporu‰uje Ïivotosprávu. V˘sledky se ale dostavily, postupovali jsme
témûﬁ poﬁád.
Poté zaloÏil u nás fotbalovou akademii
pro nejmen‰í, která se postupnû rozrÛstala a rozrÛstá, i díky tomu, Ïe Sokol ve spolupráci s hl.m.Prahou a Mâ Vinoﬁí v˘znamnû zlep‰il podmínky pro sportování
a prostﬁedí. Jirka âadek se zaslouÏil i o realizaci fotbalového hﬁi‰tû s umûlou trávou,
kde mûl v roce 2016 ãestn˘ v˘kop. V roce
2018, kdy ná‰ fotbalov˘ oddíl oslavil 90 let
svého trvání, mûl nejen zase ãestn˘ v˘kop
pﬁi utkání na‰ich borcÛ s fotbalov˘mi internacionály Dukly Praha, ale spolu se starostou jednoty, bratrem Myronem Gawdunem, poklepali na základní kámen nov˘ch
fotbalov˘ch kabin. Ty Sokol dostavûl a pﬁedal do uÏívání za pouh˘ch 10 mûsícÛ od toho zaklepání na základní kámen…
Jirka mûl obrovské srdce nejen pro fotbal, ale i pro sport a pﬁátele. Svého kolegu,
rovnûÏ âestného obãana Vinoﬁe, vynikajícího hokejistu Miroslava Kluce, nav‰tûvoval
doma – i v nemocnici.
Mil˘ Jirko, âáro, bratﬁe sokole, moc Ti za
v‰e dûkujeme a zÛstane‰ tu s námi napoﬁád.

FK Vinoﬁ 1928
Rádi bychom popﬁáli z FK Vinoﬁ 1928
hodnû zdraví, pohody a ménû lockdownÛ
do roku 2022. I pﬁes omezení v roce 2021,
máme velikou radost, Ïe dûti nezÛstaly jen
online a poãet na‰ich dûtsk˘ch hráãÛ stále narÛstá. Pokud bychom se podívali na
zajímavá ãísla z uplynulého roku, tak jsme
odehráli 114 zápasÛ ve v‰ech registrovan˘ch kategoriích, na‰e dûtská základna
dosáhla témûﬁ 100 chlapcÛ a dívek a na‰e
Áãko ukonãilo podzimní ãást sezóny na
1. místû se sedmibodov˘m náskokem na
druh˘ t˘m Satalic a ve 12 zápasech nastﬁílelo 72 gólÛ a jen 9 gólÛ inkasovalo.
V FK Vinoﬁ 1928 pracujeme nejenom na
údrÏbû sportovního areálu, ale povedlo se

nám v roce 2021 upravit z vlastních zdrojÛ i plochu pro parkování a v rámci dlouhodobé vize rozvoje areálu pﬁipravujeme
ve spolupráci s Mâ Vinoﬁ konkrétní studii,
jak bychom rádi na‰e místní sportovní
centrum spoleãnû budovali a rozvíjeli.
V‰echny na‰e kategorie – roãníky 2009 aÏ
2016, pﬁijímají nové hráãe. Pokud máte zájem pﬁihlásit svoje dûti na fotbal, tak kromû
náboru, kter˘ probíhá jednou za rok v záﬁí,
lze pﬁihlásit dûti i v prÛbûhu sezóny. BliÏ‰í informace a kontakty na trenéry naleznete na:
www.fkvinor.cz/muzstva. Na stránkách mÛÏete nalézt i fanou‰kovsk˘ sortiment, kter˘
je urãen nejen fanou‰kÛm klubu (pﬁívûsky na
klíãe, minidresy, k‰iltovky, ‰ály, vlajeãky). Za-
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koupit jej mÛÏete, jak online, tak osobnû
v klubovnû FK Vinoﬁ 1928 na hﬁi‰ti.
I nadále se snaÏíme zmapovat historii
klubu a uctít hráãe v‰ech generací, kteﬁí reprezentovali na‰í obec. Pokud byste mûli
a chtûli vûnovat fotografie ãi je byli ochotni zapÛjãit pro elektronickou archivaci klubu, budeme velice rádi. Pro komunikaci lze
uÏít e-mail: fkvinor1928@gmail.com.
Na sklonku roku 2021 ode‰la legenda
vinoﬁského fotbalu pan Jiﬁí âadek. Památ-

ku tohoto velkého fotbalisty a vinoﬁského
patriota si mÛÏete spolu s námi pﬁipomenout na portrétu s krátk˘m sportovním medailonkem v klubovnû na‰eho klubu. R.I.P.
A závûrem pozvánka na první domácí
zápas, kter˘ by mûl probûhnout 10.4. 2022
od 16:30. Hrajeme s Ambassadors FC Praha, tak nás pﬁijìte na jaﬁe podpoﬁit!
Dûkujeme za Va‰i podporu a ãas, kter˘
s námi trávíte.
Va‰e FK Vinoﬁ 1928 #fandimfkvinor

Zahrádkáﬁi

Baráãníci

MoÏná si ﬁíkáte, Ïe zima je období, kdy
na zahradu nebudete muset sáhnout. Opak
je pravdou, na zahradû mÛÏete udûlat ﬁadu vûcí i bûhem zimy. ChraÀte rostliny pﬁed
mrazem, kontrolujte uskladnûné cibule
hlíznat˘ch rostlin. Jestli jste na podzim nestihli pohrabat listí a není snûhová pokr˘vka máte ideální pﬁíleÏitost, a to i na rytí záhonÛ. Bûhem vegetaãního klidu
mÛÏete odstranit staré a nemocné stromy
a provést pﬁedjarní postﬁik proti pﬁezimujícím ‰kÛdcÛm. Od února je moÏné provádût ﬁez ovocn˘ch stromÛ, v˘sadbu paprik,
rajãat a nûkter˘ch letniãek.
Martina Kolarová

Na náv‰tûvû v âakovicích koncem ﬁíjna

Spoleãenská kronika ■

Spoleãenská kronika
BLAHOP¤EJEME NA·IM OBâANÒM, KTE¤Í OSLAVILI SVÁ ÎIVOTNÍ JUBILEA V ¤ÍJNU, V LISTOPADU A V PROSINCI ROKU 2021
A SOUHLASILI S UVE¤EJNùNÍM VE VINO¤SKÉM ZPRAVODAJI

NECHEJ Mù SNÍT

¤ÍJEN
NEDVÍDEK Karel

90 let

LISTOPAD
VLASÁKOVÁ Jana

80 let

ZEMANOVÁ Marie

80 let

LENEROVÁ Drahomíra

85 let

HYKLOVÁ Ludmila

91 let

FAIFKOVÁ Marie

93 let

JAVOROVÁ Vûra

93 let

RABOCHOVÁ Marie

93 let

PROSINEC
CHROUSTOVÁ Eva
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75 let

Petronila ·evãíková
Chci b˘t písní tvou,
Ïivota stﬁíbrná nit,
vyzpívat lásku nás dvou –
tak nechej mû chvilku snít.
Chytat sníh do dlaní,
postavit snûhuláka,
proÏívat krásná svítání,
stulit se v náruã tvou dál mû láká.
Sly‰ím tvÛj hlas
a srdce tvé bít,
vrátit chci ãas –
tak nechej mû snít.

Dne 25. 11. 2021 by se doÏila 100 let
vinoﬁská rodaãka paní
Marie Barto‰ová rozená Hladíková.
S láskou a úctou vzpomínají syn Jirka
a vnouãata Michaela, Jiﬁí a Luká‰ s rodinami.

Inzerce ■

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

V˘znamn˘ v˘robce v oblasti automobilového prÛmyslu pÛsobící
v Praze 9 - Vinoﬁi pﬁijme do trvalého pracovního pomûru pracovníky na pozice:
SVÁ¤Eâ CO2
MONTÁÎNÍ PRACOVNÍK
ELEKTROMECHANIK – MONTÁÎNÍ PRACOVNÍK
(vyhlá‰ka ã. 50/1978 Sb. v˘hodou)
placená inzerce

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

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

V˘robní program:
❚ v˘roba a montáÏ nástaveb na uÏitková
vozidla (valníkové, skﬁíÀové, sklápûãové,
odtahové, kontejnerové)
❚ prodej pﬁívûsÛ, sklápûcích návûsÛ
❚ opravy v‰ech typÛ nástaveb
❚ opravy karoserií, návûsÛ, pﬁívûsÛ
❚ zámeãnická v˘roba, soustruÏnické práce
Firma AUTO-Tech Vinoﬁ, s.r.o.
je drÏitelem certifikátu systému managementu
kvality dle âSN EN ISO 9001:2016
AUTO – Tech Vinoﬁ, s.r.o. – TRADICE A KVALITA

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

www.centrummariapoli.cz
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■

Inzerce ■

NOVù OTEV¤ENO
Provozní doba:
Pondûlí–pátek
NA OBJEDNÁNÍ

Ceny inzerce ve Vinoﬁském zpravodaji
Formát

Orientace

Cena bez DPH

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

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

2.000 Kã
1.300 Kã
1.000 Kã
650 Kã
500 Kã

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

A

A
A
A
A

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

Uzávûrky: 10. 1. • 10. 4. • 10. 7. • 10. 10

Telefon redakce: 603 942 583

Vinoﬁsk˘ zpravodaj ã. 153 / leden–bﬁezen 2022 l Vydává Mâ Praha-Vinoﬁ, Bohdaneãská 97, 190 17 Praha-Vinoﬁ, Iâ 00240982
¤ídí redakãní rada: Mgr. Iveta Bou‰ová (vedoucí), PaedDr. Marie Brothánková, Markéta Mare‰ová, Robert Rytina, E-mail: redakce@praha-vinor.cz
Tel.: 286 851 114 l www.praha-vinor.cz l Povolena odborem kultury NVP pod ã. j. 1136/79 l Poãet v˘tiskÛ: 1750 ks l Místo vydání Praha
Roz‰iﬁuje: ÚMâ Vinoﬁ l Typo & tisk Richard Rychter l Za obsah ãlánkÛ odpovídají autoﬁi a stanovisko redakce nemusí b˘t vÏdy shodné.
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Kadeﬁnictví Jana Hazlbauerová, V Podskalí 65, Vinoﬁ

