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VáÏení spoluobãané
ho dne vidíme obrovskou vlnu solidarity.
Dobrovolníci pomáhají kaÏd˘ den, penûÏní
sbírky vynesly stovky tisíc, mûstská ãást poskytla nûkolik obecních bytÛ, staré kabiny
na fotbalovém hﬁi‰ti, Mariapoli také ubytovalo mnoho ukrajinsk˘ch uprchlíkÛ, stejnû
tak církev na faﬁe, úÏasní spoluobãané otevﬁeli svá srdce i pﬁíbytky. Poãátkem dubna bylo ve Vinoﬁi registrováno pﬁes 180 ukrajinsk˘ch uprchlíkÛ.
Ve chvíli, kdy na‰i noví sousedé mûli kde
hlavu sloÏit, rozbûhla se dal‰í vlna pomoci.
Pﬁijímání dûtí do ‰koly a ‰kolky, v˘uka ãe‰tiny ve Vincentu, dovoz jídla z potravinové
banky, vaﬁení obûdÛ v kuchyni mateﬁské
‰kolky pro vût‰inu novû pﬁíchozích. Pomohli
i nûkteﬁí podnikatelé, kteﬁí dávali zdarma
peãivo a obûdy ve sv˘ch provozovnách.

V kontrastu oné velké tragédie je pomoc,
která se uprchlíkÛm dostává, mal˘ zázrak.
Chtûl bych moc podûkovat v‰em, kteﬁí uklízeli, malovali, ‰roubovali lustry, skládali nové postele, tûm kteﬁí darovali nábytek, matrace, nádobí, vysavaã, poãítaã, ãi cokoli
jiného, co jsme v ten okamÏik zrovna shánûli.
Jste v‰ichni skvûlí a pﬁíchozí Ukrajinci
vám moc dûkují a pomoci si neskuteãnû váÏí. AÏ jednou válka skonãí, snad brzy, bude
v Evropû svobodn˘, pûtaãtyﬁicetimilionov˘
národ, se kter˘m nás bude pojit skuteãné
pﬁátelství, protoÏe jak mi ﬁekla jedna ukrajinská maminka se tﬁemi mal˘mi dûtmi:
„Opravdov˘ pﬁítel je ten, kter˘ první pﬁijde,
kdyÏ cel˘ svût odejde“.
Michal Biskup

ZaÏíváme zvlá‰tní ãasy. Pﬁed dvûma roky
jsme si nikdo neumûli pﬁedstavit, Ïe se na na‰í planetû roz‰íﬁí virus, kterému v krátkém ãase podlehne kolem dvaceti milionÛ lidí. Pﬁed
dvûma mûsíci jsme si zase neumûli pﬁedstavit, Ïe na na‰em kontinentu vypukne válka,
ve které budou Rusové bombardovat ‰koly,
divadla a nemocnice, vraÏdit civilní obyvatelstvo, znásilÀovat Ïeny a dûti a vyhánût miliony lidí pryã ze sousední zemû. PutinÛv reÏim se rozhodl ztrestat Ukrajinu za to, Ïe se
chtûla stát souãástí svobodného svûta a rozpoutal na jejím území naprosto bezdÛvodnou a bezohlednou apokalypsu. Je stra‰né
pomy‰lení, Ïe se v na‰em sousedství momentálnû odehrávají v˘jevy, které v mnohém
pﬁedãí hrÛzy 2. svûtové války.
KaÏd˘ rub má ale na‰tûstí svÛj líc. A tak
mÛÏeme s úlevou konstatovat, Ïe âeská re-

publika si v téhle pohnuté dobû zatím vede víc neÏ dobﬁe. Postavili jsme se bez váhání na stranu napadené zemû. Od prvního okamÏiku poskytujeme Ukrajinû ‰irokou
humanitární, materiální i vojenskou pomoc.
Pﬁijali jsme bez okolkÛ uÏ bezmála tﬁistatisíc uprchlíkÛ, které jsme dokázali absorbovat, aniÏ bychom museli budovat oplocená ghetta. Ubytováváme ukrajinské Ïeny
a dûti u sebe doma, posíláme peníze na humanitární pomoc i na nákup zbraní pro
obranu napadené vlasti. Dokonce se nám
podaﬁilo se ve sv˘ch postojích natolik sjednotit, Ïe i vyhlá‰ení proru‰tí trolové v na‰í
politice i na sociálních sítích na chvíli ohromenû zmlkli.
Je jasné, Ïe to takhle nevydrÏí vûãnû.
Prorusk˘m trolÛm a hradním nositelÛm
svatojiﬁsk˘ch stuÏek uÏ otrnulo a ve veﬁej-

ném prostoru se stále ãastûji oz˘vají podráÏdûné stesky nad vzrÛstající cenami.
JenÏe tak uÏ to chodí. Válka zpÛsobuje v‰elijaká lidská utrpení a buìme rádi, Ïe u nás
se zatím projevuje jen drahotou a dvoucifernou inflací, kterou navíc nastartovala
sv˘m nezodpovûdn˘m zadluÏováním uÏ
pﬁedchozí vláda. Ukrajinci za tuhle Putinovu vraÏednou eskapádu platí vlastní krví.
Václav Havel kdysi ﬁekl, Ïe Rusko poﬁád
pﬁesnû neví, kde má své hranice. Tak snad
se svûtovému spoleãenství tentokrát podaﬁí tuhle otázku jednou pro vÏdy vyjasnit
a Ukrajina, Baltské státy a vlastnû cel˘ svût
si bude moct na nûjak˘ ãas trochu volnûji
vydechnout.
Klidnûj‰í dny vám pﬁeje

VáÏení a milí ãtenáﬁi,
kdyÏ jsme pﬁesnû pﬁede dvûma lety pﬁipravili k vydání jarní ãíslo Vinoﬁského
zpravodaje v nové koncepci a v novém
formátu, museli jsme ho záhy ochudit
o vût‰inu upoutávek a inzerátÛ na budoucí akce, protoÏe si tehdy zcela neãekaná covidová situace diktovala vlastní
podmínky na‰eho dal‰ího souÏití.

Moc jsme se proto tû‰ili na okamÏik, aÏ
slovo covid pﬁestane b˘t povinnou v˘bavou
obsahu na‰eho ãasopisu a Ïivot zase zaãne pﬁipomínat ten, kter˘ jsme vedli, neÏ
jsme ono slovo poznali. JenÏe v‰echno je
opût jinak, neÏ jsme si pﬁáli. I nás ve Vinoﬁi se aktuálnû t˘ká válka na Ukrajinû, s níÏ
má ﬁadu pﬁím˘ch i nepﬁím˘ch souvislostí
souãasná ekonomická situace.

Masívní zdraÏování v polygrafickém
prÛmyslu si nejprve vyÏádalo vmûstnání
obsahu ãasopisu do tﬁiceti dvou stran,
a nyní drÏíte v rukou Vinoﬁsk˘ zpravodaj
o pouh˘ch dvaceti ãtyﬁech stranách. Jinak
bychom se zkrátka do schváleného rozpoãtu neve‰li... Pﬁesto v‰ak doufáme, Ïe si
v novém ãísle i tentokrát najdete hodnû
inspirativního ãtení!
Redakce

Obrovská tragédie se odehrává jen nûkolik stovek kilometrÛ na v˘chod od nás. Do
na‰í mûstské ãásti pﬁicházejí ukrajin‰tí
uprchlíci, ãasto jen s tím málem, co stihli
zabalit do igelitky, s traumaty která zaÏili
doma i cestou, se zármutkem nad ztrátou
domova i blízk˘ch.
Je na‰í morální povinností jim poskytnout pomoc, pﬁístﬁe‰í a útûchu. Od první-

Senátorské okénko

David Smoljak, senátor
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Nevybuchlá puma ve Vinoﬁi
Poslední bﬁeznové úter˘ byla ve Vinoﬁi
v ulici Nemo‰ická, pﬁi v˘kopech, nalezena nevybuchlá letecká puma z 2. svûtové války.
Pravdûpodobnû pozÛstatek náletu z 25. bﬁezna 1945. Jednalo se o 20 liberní tﬁí‰tivou
americkou pumu, typu AN-M41. Z celkové
váhy asi 9 kg bylo 1,2 kg v˘bu‰niny se smrtícím úãinkem na nechránûnou Ïivou sílu
aÏ do 50 m.
Místo zajistila Policie âR, následnû pﬁijeli
pyrotechnici z oddûlení Milovice. Pumu prohlédli a zjistili, Ïe na‰tûstí nemá zapalovaã.

Ten se moÏná vylomil pﬁi dopadu, nebo byl
vymontován je‰tû na palubû letadla a puma
vyhozena jako zbyteãná zátûÏ pﬁi návratu.
MoÏná byla jako nevybuchlá tûsnû po náletu zne‰kodnûna pyrotechnikem, kter˘ zapalovaã sice demontoval, ale pumu ponechal
na místû. Co se skuteãnû stalo, uÏ nezjistíme,
ale chybûjící zapalovaã byl velk˘m ‰tûstím, jinak by pﬁi odvozu musela probûhnout evakuace ‰irokého okolí vãetnû základní ‰koly.
Podobn˘ nález staré munice byl ve Vinoﬁi zaznamenán údajnû v osmdesát˘ch

letech a doufejme, Ïe tato puma byla jiÏ
poslední, která nûkde v tichosti pﬁeãkala
3/ století a jiná se jiÏ neobjeví.
4
Michal Biskup

VáÏení spoluobãané,
jak jste jistû zaznamenali, probíhá aktuálnû pod taktovkou Mâ Praha-Vinoﬁ ﬁada aktivit zamûﬁen˘ch na komunikaci a dialog
s veﬁejností. Jejich cílem je zapojit Vás, obyvatele, i náv‰tûvníky na‰í mûstské ãásti do smysluplného plánování rozvoje mûstské
ãásti a smûﬁování investic do projektÛ, které pro Vás budou mít oãekávan˘ pﬁínos a uÏitek. Prosím neváhejte, a vyuÏijte této jedineãné moÏnosti kladnû ovlivnit dûní ve svém okolí.

Budoucí tváﬁ Vinoﬁe
Ti, kdo se 2. 3. 2022 ve VINCENTu zúãastnili prezentace na téma „Vinoﬁ a nová (nejen) bytová v˘stavba“, se dozvûdûli, jaká bude podoba nového bydlení v lokalitû „Na
dlouh˘ch“ (projekt Via Sancta Vinoﬁ) a v Zámeckém dvoﬁe. Pﬁítomen byl téÏ pan Patrik
BroÏíãek, zástupce developera – spoleãnosti
Neocity Group, kter˘ mimo jiné okomentoval
jednání a v˘sledné kompenzace sjednané
s Mûstskou ãástí. Zástupci zpracovatele pﬁedstavili také chystanou podobu pﬁedzámãí Vinoﬁského zámku. Zde se mÛÏeme tû‰it na sezónní kavárnu, dûtské hﬁi‰tû, piknikové stoly
ãi odpoãinková místa. Chybût nebude ani dostatek zelenû. Na téma v˘stavby ve Vinoﬁi
jsme znovu navázali 6. 4. 2022 od 18:30 opût
ve VINCENTu. Byly diskutovány moÏnosti, ale
i pﬁekáÏky vybudování fungujícího centra –

námûstí, které Vinoﬁi v tuto chvíli schází.
Pﬁedmûtem diskuse bylo téÏ Vinoﬁské námûstí
a jeho podoba a v˘znam pro souãasnou i budoucí Vinoﬁ. Zmínûny byly téÏ ãerné stavby
a nástroje, jak proti nim mÛÏe Mâ bojovat.
Prezentace z obou setkání jsou zveﬁejnûny na
webu Mâ (https://www.praha-vinor.cz/ zivotve-vinori/strategicky-plan/).
Na setkání jsme se také ptali na vhodné
vyuÏití historické kovárny, která se nachází
mezi Zámeck˘m dvorem a Vinoﬁsk˘m námûstím. Kovárnu ãeká kompletní rekonstrukce, kterou v rámci sjednan˘ch kompenzací hradí developer Zámeckého dvora,
a poté bude pﬁedána do majetku Mâ. Ta by
zde ráda umoÏnila realizaci právû takov˘ch
aktivit, které ve Vinoﬁi nejvíce chybí. Z diskusí zatím vypl˘vá nejvût‰í zájem o pﬁíjem-

nou kavárnu ãi bistro, knihovnu, kvalitní
dûtsk˘ koutek, multifunkãní sál (galerie, obﬁadní síÀ), ale téÏ multifunkãní prostor pro
mládeÏ i dospûlé, vybaven˘ napﬁíklad stoly
na stolní tenis, stolním fotbalem, ‰ipkami
apod. Stále v‰ak není rozhodnuto. Hlasovat nebo pﬁidat vlastní návrh mÛÏete
v anketû na slido.com po zadání kódu
962916 nebo pﬁes tento QR kód.

Za v‰echny dosavadní návrhy, ale i tipy
a pﬁíklady velice dûkujeme.

Vinoﬁ a doprava
V ﬁe‰ení v‰ak není jen kovárna. Diskuse
jsou vedeny také nad otázkou bezpeãnosti
dopravy, jejíÏ v˘znam a intenzita bude s nárÛstem poãtu obyvatel nejen ve Vinoﬁi dále
stoupat. Cílem vedení Mâ je zkvalitnit infrastrukturu pro pû‰í dopravu tak, aby byla
klíãová místa, jako jsou úﬁad, ‰koly, hﬁi‰tû,
zdravotní stﬁedisko, zastávky a dal‰í, pro pû‰í dobﬁe a bezpeãnû dostupná. Z loÀské ankety víme, Ïe obãané Vinoﬁe rádi chodí také
na procházky do okolí. Jist˘m omezením je
v‰ak nedostateãné propojení pro cyklo a pû‰í do na‰eho stﬁedoãeského okolí, tedy do
Pﬁezletic, Podolanky, Radonic a Jen‰tejna.
I v dopravû byla dosud identifikována ﬁada
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problémÛ. Mezi ty nejpalãivûj‰í, ale zároveÀ
velmi obtíÏnû ﬁe‰itelné zejména z dÛvodu
majetkoprávních vztahÛ, v˘konu správy, finanãní nároãnosti, velkého poãtu dotãen˘ch
subjektÛ náleÏí:
1. ulice Rosická, kde chybí veﬁejné osvûtlení i chodník, a tzv. „esíãko“ na rozhraní Vinoﬁe a Pﬁezletic;
2. ‰patná dostupnost zastávky MHD Rousínovská v ul. Bohdaneãská;
3. nepﬁehledná a nebezpeãná kﬁiÏovatka
Mladoboleslavská – Îivanická – Bohdaneãská;
4. znaãn˘ provoz a poru‰ování rychlosti na
ulici Mladoboleslavská;
5. problémy s parkováním (nedostatek
parkovacích míst zejména na sídli‰ti,
omezení prÛjezdnosti vozidel záchrann˘ch sloÏek, parkování na chodnících
omezujících pohyb chodcÛ ad.).
Diskuse k dopravû probûhla 23. 3. 2022
v Centru Mariapoli a prezentaci z ní naleznete na webu Mâ (viz odkaz v˘‰e). Vedení mûstské ãásti si také klade za cíl zv˘‰it bezpeãnost pro nejmlad‰í obyvatele

a uÏivatele veﬁejného prostoru. Proto bude hledat vhodná opatﬁení pro vytvoﬁení
tzv. bezpeãné cesty do ‰koly. Diskuse
o dopravních problémech ve Vinoﬁi je stále otevﬁena. Na Va‰e podnûty se tû‰íme
na slido.com po zadání kódu 363217
nebo pﬁes QR kód.
Jak jsme Vás jiÏ dﬁíve informovali, poÏádali jsme Ïáky základní ‰koly, aby navrhli dekoraci stﬁedového kruhu objezdu na ul.

Mladoboleslavská. Zajímav˘m pojítkem
pﬁeváÏné vût‰iny návrhÛ je zeleÀ a pﬁírodní prvky. V‰echny návrhy budou vystaveny
ve VINCENTu.

Vinoﬁ a komunita
V minulém Zpravodaji jsme se ptali na
Va‰e názory k moÏnostem trávení volného
ãasu, respektive zda vyuÏíváte nabídku akcí a krouÏkÛ, a jaké komunitní aktivity Vám
ke spokojenosti schází. Dostali jsme více
neÏ 100 odpovûdí, za které dûkujeme. Zji‰tûní ankety (mimo jiné) opût poukázala na
chybûjící moÏnost vhodného trávení volného ãasu pro mládeÏ, a to jak v oblasti
sportu, tak technick˘ch i umûleck˘ch ãinností (v˘tvarné, hudební). Druhá nejpoãetnûj‰í skupina (pomineme-li s dovolením ty,
kteﬁí jsou spokojeni), která podle ankety ve
Vinoﬁi postrádá zajímavou nabídku aktivit,
jsou dospûlí (viz graf).
Podle ankety chybí pro dospûlé ve Vinoﬁi vzdûlávací, umûlecké (tvoﬁivé, v˘tvarné,
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■ Pro rodiãe s pﬁed‰kolními dûtmi
■ Pro nejmen‰í dûti

hudební) i spoleãenské aktivity v ãele s plesy. K originálním odpovûdím na otázku, co
ve Vinoﬁi chybí, pak patﬁil stript˘zov˘ klub,
kterého by se v‰ak musel ujmout spí‰e nûkter˘ z komerãních subjektÛ. Z ankety také vypl˘vá zájem o vzájemné setkávání
a poznávání nov˘ch sousedÛ na ménû formálních akcích, a budování vztahÛ mezi
obyvateli rÛzn˘ch ãástí Vinoﬁe. Jakou novou aktivitu byste ve Vinoﬁi uvítali Vy,
nám mÛÏete dát vûdût prostﬁednictvím
ankety na
slido.com #233789
nebo pﬁes QR kód:

Psí louãka ve Vinoﬁi
Ve Vinoﬁi také opakovanû vyvstává poptávka po tzv. psí louãce, která se objevuje
napﬁíã anketami a diskusemi. Její v˘znam
zﬁejmû vzroste i po zprovoznûní golfového

areálu, kter˘ je dnes k procházkám a venãení psÛ zhusta vyuÏíván. Psí louãka má
vzniknout u cestoy na kriketové hﬁi‰tû z ulice Bohdaneãská. Vûﬁíme, Ïe vznik prostoru

vymezeného pro voln˘ pohyb psích mazlíãkÛ potû‰í jak jejich majitele, tak ty, kteﬁí
kouzlu tûchto nûm˘ch tváﬁí nepodlehli.

rosty Mâ a radního pro sport. Ve‰keré podrobnosti najdete na webu (https://www.
praha-vinor.cz/zivot-ve-vinori/strategickyplan/) a Facebooku Mûstské ãásti Praha-Vinoﬁ.

Máte-li jakékoliv dotazy ãi dal‰í pﬁipomínky, smûﬁujte je prosím na petra@lindovska.cz, pﬁípadnû v listinné podobû na
Úﬁad mûstské ãásti Praha-Vinoﬁ.
Petra Lindovská

Co nás ãeká
V následujících mûsících probûhnou dal‰í setkání zástupcÛ mûstské ãásti s Vámi
obyvateli. Stﬁeda 20. 4. 2022 byla vyhrazena pro téma sport a sportovní infrastruktura v reÏii pana Milana Anto‰e, místosta-
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Golf Vinoﬁ
VáÏení pﬁátelé,
Jak jste si uÏ mnozí v‰imli, jiÏ nûkolik let
se pokou‰ím „bojovat s vûtrn˘mi ml˘ny“
v podobû golfového hﬁi‰tû ve Vinoﬁi. Dûkuji v‰em, kteﬁí moje snaÏení podpoﬁili sv˘m
podpisem petice. Probûhlo nûkolik jednání
na magistrátu, a kdyÏ uÏ jsem mûla pocit,
Ïe situace je neﬁe‰itelná, oslovila jsem pﬁímo pana primátora Hﬁiba. Co udûlal? Postoupil mou Ïádost tam, kde ji dosud ﬁe‰ili zpÛsobem „nûjak to dopadne“.
Problém se poﬁád toãí kolem obavy, co
mÛÏe spoleãnost chtít za „zhodnocení pozemku“. Ale ono se jedná o znehodnocení,
protoÏe uÏ není moÏné pozemek vyuÏívat jako ornou pÛdu. Mohl by b˘t vyuÏit k vybudování lesoparku, kter˘ vût‰ina obãanÛ chce.
Pokud jde o neplnûní termínu splátek, uÏ
dávno mohl dluÏník o nájemní smlouvu pﬁijít, ale magistrát této situace nevyuÏil.
Je velmi sporné, zda v pﬁípadû úpadku
dluÏníka pﬁechází na nástupce také nájemní smlouva. V tom se ná‰ právní ﬁád neshoduje. Ale vzhledem k tomu, Ïe dosud
nebyl objekt zkolaudován, nebyla splnûna
podstatná podmínka nájemní smlouvy, coÏ
je dÛvod k její v˘povûdi.
Zámûrnû nehodnotím podíl jednotliv˘ch
sloÏek na ﬁe‰ení tohoto problému. Udûlejte si svÛj názor sami. Osobnû jsem si jista,
Ïe golf by uÏ dávno neexistoval, kdyby
v‰echny zúãastnûné strany jednaly ve prospûch vût‰iny. Takto to vypadá, Ïe je tomu
právû naopak.
Zde je kopie emailu od p. Chabra, radního pro majetek magistrátu hl.m.Prahy:
Chabr Jan (ZHMP) Jan.Chabr@praha.eu
Komu: TurnerovaL@seznam.cz

Kopie: Zdenek.Hrib@praha.eu,
Diana.Kratochvilova@praha.eu,
Martina.Kanakova@praha.eu,
Jan.Rak@praha.eu,
Jakub.Masek@praha.eu
FW: Golf Vinoﬁ
VáÏená paní zastupitelko,
dovolím si reagovat na Vá‰ e-mail ve vûci golfového hﬁi‰tû Vinoﬁ a vysvûtlit blíÏe postup hlavního mûsta. Zásadní pro celou vûc
je skuteãnost, Ïe hlavní mûsto Praha se jakoÏto pronajímatel zavázalo Nájemní smlouvou (ã. NAP/83/01/017099/2014), Ïe pﬁenechá nájemci, spoleãnosti Golf Vinoﬁ, a.s., do
uÏívání pozemky v k. ú. Vinoﬁ a k. ú. Kbely
na dobu nejménû 25 let k vybudování a následnému provozu golfového hﬁi‰tû. Vyvázat se z této smlouvy je moÏné pouze za urãit˘ch, pomûrnû striktnû dan˘ch okolností.
Vedení hlavního mûsta Prahy ﬁe‰í vûc prakticky kontinuálnû od okamÏiku, kdy se nájemce dostal do finanãních potíÏí, a bylo
zﬁejmé, Ïe hﬁi‰tû v pÛvodním termínu nedokonãí.
Pod tlakem z vedení hlavního mûsta
i z Mâ Praha – Vinoﬁ v‰ak nájemce vÏdy pﬁislíbil, Ïe se situace zlep‰í a dále vÏdy odvrátil dÛvod pro v˘povûì smlouvy tím, Ïe na poslední chvíli dluÏné nájemné uhradil. DluÏné
ãástky vãetnû pﬁíslu‰enství a stejnû tak
smluvní pokuty byly i pﬁes to ze strany hlavního mûsta Prahy po nájemci vymáhány.
DluÏník se nicménû dostal do takov˘ch
problémÛ, Ïe nejprve vyuÏil „covidovou“
ochranu dluÏníkÛ a pokou‰el se o nûjakou
reorganizaci. Nicménû nebyl úspû‰n˘ a dne
16. 7. 2021 byl zji‰tûn jeho úpadek. Následnû dne 4. 11. 2021 byl na jeho majetek

prohlá‰en konkurs. Za tûchto okolností nezb˘vá insolvenãnímu správci, neÏ ve‰ker˘
majetek dluÏníka se souhlasem vûﬁitelského v˘boru zpenûÏit. Hlavní mûsto Praha jako jeden z vûﬁitelÛ bohuÏel ve vûﬁitelském
v˘boru není, jelikoÏ o jeho sloÏení fakticky
rozhoduje vûﬁitel qji s.r.o., kter˘ má nadpoloviãní vût‰inu z hodnoty v‰ech pohledávek.
JelikoÏ dluÏník dostal za podmínek insolvenãního zákona zápÛjãku/úvûr na úhradu nájemného, byla i hl. m. Praze uhrazena splátka nájemného za tﬁetí ãtvrtletí roku
2021 a lze oãekávat i úhradu splátky za
ãtvrté ãtvrtletí roku 2021. Za této situace
nemÛÏe hl. m. Praha nájemní smlouvy vypovûdût a musí vyãkávat, zda bude cel˘
podnik dluÏníka zpenûÏen a s ním pﬁejde
i právo nájmu na mûstsk˘ch pozemcích. Je
v‰ak tﬁeba podotknout, Ïe pokud by hl. m.
Praha k podání v˘povûdi nájemní smlouvy
pﬁistoupilo, je zde riziko, Ïe bude muset
uhradit dluÏníkovi hodnotu investice, kterou vynaloÏil na zhodnocení pozemkÛ.
S pozdravem
Mgr. Jan Chabr, âlen Rady hl. m. Prahy
HLAVNÍ MùSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MùSTA PRAHY
Pro ty, kteﬁí by se mohli domnívat, Ïe mû
moje úsilí opustilo, musím konstatovat, Ïe
právû naopak. Zveﬁejním petici za lesopark
a celou záleÏitost pﬁedám médiím. NedokáÏu pochopit, Ïe zástupci strany PirátÛ
mohou tolerovat zájmy firmy, která niãí Ïivotní prostﬁedí, které je v jejich programu
nosné.
Pﬁeji vám v‰em krásné jaro.
Lenka Turnerová

Podûkování za pomoc
Jsem hrd˘ na to, Ïe Ïiji v âeské republice a neménû jsem hrd˘ na to, Ïe Ïiji ve Vinoﬁi. Mám radost z toho, jak se na‰e zemû
a také na‰e mûstská ãást postavila k potﬁebû pomoci uprchlíkÛm z Ukrajiny. To, jak
pomoc probíhá na celostátní úrovni, vidíme kaÏd˘ den v televizi. UÏ ménû viditelné
je, jak tato pomoc probíhá ve Vinoﬁi. A proto chci podûkovat starostovi a dal‰ím pﬁedstavitelÛm na‰í mûstské ãásti, úﬁadu Mâ,
ﬁímskokatolické farnosti, mnoh˘m organizacím a firmám a mnoha dobrovolníkÛm,
kteﬁí se jak˘mkoliv zpÛsobem podílejí na
pomoci na‰im ukrajinsk˘m pﬁátelÛm.

V poslední dobû se v‰ak také rozmáhá
snaha nûkter˘ch lidí rozdûlovat na „na‰e lidi“ a uprchlíky z Ukrajiny. VyuÏívají k tomu vût‰inou fale‰né zprávy o zv˘hodÀování UkrajincÛ tﬁeba na úﬁadech práce („na‰i“
práci nedostanou, Ukrajinci ano) a dal‰í „fake news“. To zasévá nedÛvûru mezi obûma
skupinami. Prosím, braÀme tomu. V komunikaci s bûÏenci buìme trpûliví a mûjme pochopení pro kulturní a jazykové rozdílnosti. Ve v‰ech mezilidsk˘ch vztazích dochází
obãas k nedorozumûním a problémÛm, nejen mezi âechy a cizinci, ale i mezi lidmi
stejné národnosti. Známe to v‰ichni. Jsme

jenom lidé. Co pro to mÛÏeme udûlat? Prosím ne‰iﬁme zprávy typu „Moje známá ﬁíkala, Ïe…“. Informace si ovûﬁujme, a pokud
je nemÛÏeme ovûﬁit, ne‰iﬁme je dále. Informace získávejme z dÛvûryhodn˘ch zdrojÛ.
Jsme ve válce. My díky Bohu ne v té horké, která probíhá pár set kilometrÛ od nás,
ale v kaÏdém pﬁípadû ve válce informaãní.
A tuto informaãní válku proti nám vede stejn˘ nepﬁítel, tedy Putinovo Rusko a jeho pomahaãi, kteﬁí jsou bohuÏel i v na‰í zemi.
Doba je nároãná, ale moc v‰echny prosím: zachovejme si chladnou hlavu, vﬁelé
srdce a vytrvejme.
Jan Obruãa
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■ Ctûnice

Zámeck˘ areál Ctûnice
Bohdaneãská 259/1, Praha 9 – Vinoﬁ
Tel.: 286 001 366,
e-mail:ctenice@muzeumprahy.cz,
www.muzeumprahy.cz
Spojení: metro C – LetÀany, bus 302,
185, 182 do stanice Ctûnice
OTEVÍRACÍ DOBA:
pondûlí–stﬁeda: zavﬁeno,
ãtvrtek–pátek: 10.00–16.00 hod.
sobota–nedûle 10.00–18.00
Od 1. 5. úter˘–nedûle: 10.00–18.00 hod.
státní svátky 1. a 8. 5.:
otevﬁeno 10.00–18.00 hod.

■ Sobota 7. 5.
KVùTINOV¯ JARMARK
(10.00–17.00 hod.)
Kvûtinov˘ trh se ponese v duchu oslav
zahradnického cechu. Nabídne k prodeji ‰irokou paletu kvûtin, trvalky, letniãky, bylinky i kaktusy, a pestr˘ doprovodn˘ program,
jako jsou kvûtinové dílny, v˘roba vonn˘ch
bylinkov˘ch pytlíãkÛ a solí, malování keramiky, ukázky rÛznorod˘ch vazeb kvûtin
i osazování balkonov˘ch a terasov˘ch kvûtinov˘ch truhlíkÛ.

■ Nedûle 5. 6.
DùTSK¯ DEN (14.00–17.00 hod.)
Zábavné odpoledne pro dûti v zámeckém parku. Hry, kvízy a soutûÏe budou tematicky zamûﬁeny na expozice a v˘stavy
Muzea mûsta Prahy ve Zámeckém areálu
Ctûnice.

27. 5. – 2. 10.
BaÈa: boty v‰em!
Ve spolupráci s Muzeem jihov˘chodní
Moravy ve Zlínû je pﬁipravena v˘stava zamûﬁená na ‰evcovské ﬁemeslo, pﬁedev‰ím
pak na jeho rozvoj na pﬁelomu 19. a 20. století, na pﬁechod od manufakturní k prÛmyslové v˘robû, jejímÏ nejlep‰ím pﬁíkladem je
právû zlínská firma BaÈa. V˘stava je doplnûna dobov˘mi odûvy a doplÀky za sbírek
Muzea mûsta Prahy, které dotváﬁí stále moderní a praktick˘ vzhled obuvi firmy BaÈa.

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: Souso‰í svat˘ch
Kry‰pína a Kry‰piniána
Souso‰í patronÛ ‰evcÛ, dﬁevûná polychromovaná so‰ka, pocházející z roku 1822,
pﬁedstavuje bratry Kry‰pína a Kry‰piniána.
Pocházeli z ¤íma a vydali se do Francie
hlásat evangelium, a aby nebyli odkázáni
na milodary, Ïivili se jako ‰evci. Pro chudé
‰ili zdarma. âasto pracovali v noci, neboÈ
se pﬁes den více zab˘vali evangelizací. ZpÛsob v˘dûlku si zvolili nejspí‰e proto, Ïe ‰evce potﬁebuje témûﬁ kaÏd˘ a navazováním
nov˘ch kontaktÛ nebudou budit pozor-
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nost. Tím zpÛsobem získávali dÛvûru a obrátili k víﬁe znaãn˘ poãet obyvatel, a to
v dobû, kdy ve 3. stol. n. l. (za císaﬁÛ ﬁímské ﬁí‰e Maximiána a Diokleciána) zaãalo
probíhat velké pronásledování kﬁesÈanÛ.
Oba bratﬁi zemﬁeli muãednickou smrtí.

Ctûnice ■
s vlastním prostﬁedím. VyuÏila pozvání redaktorÛ ãeskobudûjovického rozhlasu
v 90. letech za krajany do rumunského Banátu a chorvatského Daruvaru, a navázala
tak na dﬁívûj‰í fotografování v oblasti Slovenského Liptova.

EXPOZICE
P¤ÍZEMÍ ZÁMKU
■ Zámek Ctûnice. Dûjiny, stavební
v˘voj a obnova
Expozice pﬁipomíná dlouhou a sloÏitou
historii ctûnického panství od nejstar‰ích dob
aÏ do souãasnosti. Struãnû prezentuje také
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 Praha-Vinoﬁ vznikla expozice seznamující s historií
této obce, od roku 1976 souãástí hlavního
mûsta Prahy. Zachycuje promûny Vinoﬁe
v ãase, uvádí zásadní dûjinné události
a zmiÀuje i dÛleÏité vinoﬁské obãany a rodáky. V tematick˘ch blocích je pozornost
vûnována napﬁíklad ‰kolství, v˘znamn˘m
duchovním, vinoﬁskému zámku a starostÛm
obce.

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 podobû
z roku 2013, je rovnûÏ souãástí expozice.

LITERÁRNÍ KAVÁRNA
(ve 14.00 hod.)
■ Úter˘ 10. 5. – Martina Fialková
a Jana Koubková
První dáma ãeského jazzu nepﬁestává
udivovat a ob‰ÈastÀovat své publikum novinkami. Nejsou to ale jen jazzové písniãky
samy o sobû, aÈ uÏ zní pﬁímo z podia nebo
z nahrávky. V posledních pár letech ráda
pﬁidává i nûco navíc. Má kolem sebe skvûl˘
t˘m sloÏen˘ z podobnû kreativních pﬁátel
– hudebníkÛ, ale i v˘tvarníkÛ –, a tak se

mÛÏe „vyﬁádit“ spolu s nimi a vyuÏít toho,
Ïe se ocitli na spoleãné jazzové vlnû.
Nedávno tak tﬁeba do velmi vydaﬁen˘ch
videoklipÛ spoleãnû ztvárnili Janino Blues
(ne)ohroÏené seniorky, reagující na období
pandemie. Jana ale otextovala a ve videoklipu nazpívala – zﬁejmû poprvé v historii –
i slavn˘ Bugatti Step Jaroslava JeÏka. Toho
zajímavého z Janiny jazzové i nejazzové minulosti i pﬁítomnosti je ale mnohem víc.
Pﬁijìte si to sami poslechnout. Bude se vyprávût, vzpomínat i zpívat – no ano, yes, jazz.

■ Úter˘ 14. 6. – Dana Vitásková
a Michal TÛma
Michal TÛma je své profesi fotografa
autodidakt. Jeho pÛvodní zamûﬁení na ãernobílou fotografii mlad˘ch Ïen a dívek vystﬁídal zájem o fotografii dramatického
charakteru. Profesnû pracoval v ãeské expedici UNESCO, která dokumentovala mizející Ïivot NomádÛ a prehistorické umûní
centrální Sahary – dne‰ní Libye. Pro mûsto
âesk˘ Krumlov vytvoﬁil jedineãnou knihu
Pﬁíbûh ma‰karního sálu i ﬁadu fotografick˘ch obrazÛ. Dana Vitásková, fotografka,
organizátorka, kurátorka, ãasto vûnuje své
fotografie obyãejn˘m lidem, kteﬁí jsou spjatí

Spoleãnû zaloÏili v roce 1990 vydavatelství a nakladatelství FOTOMIDA, které na
sebe upozornilo pﬁedev‰ím vydáváním ﬁady Osobnosti ãeské fotografie, pﬁipomínající tvÛrãí originalitu fotografick˘ch osobností, stojících ãasto ponûkud stranou
oficiálního proudu.

PROGRAMY PRO ·KOLY A ZÁJMOVÉ SKUPINY
Programy se konají ve v‰ední dny: ãtvrtek–pátek.
■ 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·.

■ 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·.

Rezervace na e-shopu muzea
nebo na e-mailu:
lektorctenice@muzeumprahy.cz.
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■ Ctûnice

Rozhovor s P. Stanis∏awem Górou
xovan˘ na to, co je ‰patné. I v dobû, kterou
právû proÏíváme, vidíme rÛzné moÏnosti,
které pﬁiná‰í, a mnoho dobra, které se dûje. Domnívám se, Ïe taková „hygiena kaÏdého dne“ je velmi uÏiteãná pro kaÏdého –
ne jen pro vûﬁící. SnaÏme se rozpomenout
a vidût i maliãkosti: Ïe nás nûkdo pochválil, usmál se na nás, pustil nás sednout…
VÏdy máme dvû moÏnosti, stejnû jako dva
vûzni, kteﬁí se skrze mﬁíÏe dívali na svût: jeden vidûl hvûzdy, druh˘ bláto. ZáleÏí na úhlu pohledu. Ve slavné delfské vû‰tírnû byly
dva nápisy, které to také pﬁesnû vystihují:
„Poznej sám sebe.“ a „Niãeho pﬁíli‰.“, respektive „V‰eho s mírou.“ Tomu se chci stále uãit. Nestaneme-li se v urãitém ohledu
dûtmi, neobjevíme velikost svého Ïivota,
své povolání apod.

Otãe Stanis∏awe, po del‰í dobû se nám
koneãnû podaﬁilo najít ãas na rozhovor
pro Vinoﬁsk˘ zpravodaj. O jaké my‰lenky, které jsou pro Tebe v tûchto dnech
dÛleÏité, by ses s námi chtûl podûlit?
Nedávno mû velmi oslovila my‰lenka
biskupa Jednoty bratrské, filosofa a pedagoga Jana Ámose Komenského z jeho knihy Labyrint svûta a ráj srdce: „NavraÈ se,
odkuds vy‰el, do domu srdce svého, a zavﬁi po sobû dvéﬁe.“ (Kapitola XXXVII. Poutník domu trefil.). Pﬁipomnûlo mi to náv‰tûvu jedné rodiny, v níÏ si veãer v‰ichni
spoleãnû sedli ke stolu, dûti si pﬁedávaly hoﬁící svíci a velmi prost˘mi slovy sdûlovaly
a sdílely s rodiãi i Bohem, co se jim ten den
povedlo, co dobrého zaÏily. Dûlali to tak
kaÏd˘ veãer! Pro mû to byl nesmírn˘ záÏitek. Jako knûz sám rodinu nemám a v dûtství jsem byl veden spí‰e k tomu, abych
zpytoval svûdomí a zkoumal, co se mi nepovedlo. To u mû jako ãlovûka s mnoha
komplexy vedlo spí‰ k „autofobii“, ke strachu ze samoty a ticha, v nichÏ bych se o sobû mohl dozvûdût nûco ‰patného. Domnívám se, Ïe v souãasné dobû mnoho lidí
proÏívá nûco podobného, nesou to v sobû
a snaÏí se ten pocit pﬁehlu‰it. Bylo krásné
zaÏít upﬁímnost tûch dûtí, to, Ïe nebyly fixované samy na sebe.
âasto vzpomínám i na jedno své kázání. Pﬁinesl jsem do kostela velk˘ list papíru,
na nûmÏ byla malá ãerná teãka. Ptal jsem
se farníkÛ, co vidí. V‰ichni vidûli tu ãernou
teãku a aÏ ãtrnáctá dotázaná, profesorka
matematiky, ﬁekla, Ïe vidí velk˘ bíl˘ papír.
Tehdy jsem si uvûdomil, Ïe jsem úplnû fi-

8

Jak ve svém Ïivotû udrÏuje‰ rovnováhu mezi hledáním pozitiv a pﬁijímáním
negativ?
Velk˘m darem je pro mû následující úryvek z Matou‰ova evangelia: „Já v‰ak vám
pravím: Milujte své nepﬁátele a modlete se
za ty, kdo vás pronásledují, abyste byli syny nebeského Otce; protoÏe on dává svému slunci svítit na zlé i dobré a dé‰È posílá na spravedlivé i nespravedlivé.“ (Mt 5,
44-45). Vûﬁím tomu, Ïe mû BÛh apriori uãí,
Ïe pokud se rozhodnu najít pozitiva na druh˘ch, nebo nacházet je v rÛzn˘ch situacích,
projev dobra najdu vÏdy. BÛh je mi v tom
vzorem! Je tﬁeba neustále se nad tím zam˘‰let, pracovat na tom. S oblibou to vysvûtluji otázkou: Vidíte mû? Odpovûì zní
obvykle: ano, vidíme. Ale pozor: vidíte mû
jen ãást, nevidíte má záda.
Z vlastní zku‰enosti vím, Ïe pokud jsem
veãer unaven˘ a nemám uÏ ãas ani sílu na
hlub‰í reflexi, snadno propadnu negativním
pocitÛm. Jsem ranní ptáãe, takÏe kdyÏ se
nad tûmi situacemi zam˘‰lím ráno, je pro
mû mnohem snaz‰í najít v nich pozitiva.
Dále je dÛleÏité lidem Ïehnat, ve smyslu
dobroﬁeãit jim, aby jim bylo dáno to, co já
jim dát nedokáÏu.
Asi v‰ech se dot˘ká doba, v níÏ Ïijeme, a v‰e, co teì proÏíváme, co sledujeme v médiích. Jak se nenechat zahltit
‰patn˘mi zprávami a zlem, nepropadnout skepsi a depresi?
MoÏná to bude znít zvlá‰tnû, ale to, co
se dûje, je i urãitá milost. Pro mû osobnû je
dÛleÏité vûdût, za co a za koho se mám
modlit. Minimálnû dvakrát dennû proto sleduji zprávy z objektivních médií, ale neãtu

soukromé komentáﬁe k nim. Ty ve mnû zanechávají pachuÈ, s níÏ jsem nucen dlouho
bojovat a zbavuji se jí jen s obtíÏemi. Nejpodstatnûj‰í mi ale pﬁipadá ptát se sám sebe: co konkrétnû já mohu pro lidi v tûÏké
situaci udûlat, jak jim mohu pomoci? Uvûdomil jsem si, Ïe kromû morální podpory
jsem toho udûlal velmi málo, neumím rusky, tlumoãníkÛ je nedostatek, takÏe jsem se
rozhodl pomáhat finanãními dary konkrétním lidem.
Lidé, kteﬁí se velmi angaÏují v pomoci
potﬁebn˘m, sami potﬁebují b˘t v rovnováze, potﬁebují Ïít i „normální Ïivot“ – tﬁeba
vãetnû náv‰tûvy nûjaké kulturní události –
aby mohli naãerpat sílu, protoÏe jejich sluÏba je velmi vysilující. âasto sl˘chají pﬁíbûhy konkrétních lidí, které se ãlovûka dot˘kají mnohem hloubûji neÏ informace
z médií. Ti, kteﬁí v sobû najdou to, co pﬁímo vypl˘vá z na‰eho lidství, tedy ochotu
a pﬁipravenost pomoci, rozdûlit se, naslouchat apod., by mûli také odpoãívat, nemûli
by se nechat „pﬁeválcovat“ my‰lenkami, Ïe
si to nemohou dovolit, Ïe na to není vhodná doba. Naopak! Abych mohl pomáhat,
musím stále obnovovat své síly.
Rozhovor pﬁipravujeme zaãátkem
dubna, ke ãtenáﬁÛm se dostane aÏ v ãase pﬁed dovolen˘mi. Co bys nám v‰em
popﬁál do nadcházejících dnÛ?
Tento ãas by mûl b˘t, bez ohledu na
‰patné zprávy a moÏné obavy z budoucnosti, ãasem obãerstvení tûla, psyché i du‰e. Obdobím, kdy se budeme intenzivnûji
setkávat s dobrem a krásou, abychom mûli sílu ãelit v‰emu, co je pﬁed námi, abychom
na to byli trochu pﬁipraveni. ¤íkám tomu
„doplnit vitamín D“.
Za rozhovor podûkovala
Magdalena Rytinová

Ze Ïivota Vinoﬁe ■

Masopustní prÛvod Vinoﬁí
konala „masopustní svatba“, protoÏe jsme
se touto akcí symbolicky pﬁipojili k Národnímu t˘dnu manÏelství, kter˘ dnem konání právû konãil. Cestou byly oddány i ikonické páry jako Mach a ·ebestová, Smrtka
s prezidentem Zemanem nebo Pejsek s koãiãkou.

Pﬁed zahájením období 40 denního pÛstu pﬁed nejv˘znamnûj‰ím kﬁesÈansk˘m
svátkem, kter˘m jsou Velikonoce, probíhá
i v na‰í Mâ masopustní veselí. Tento rok
jsme uspoﬁádali Masopustní prÛvod Vinoﬁí
tak, aby plynule navázal na poﬁádan˘ Masopust v zámeckém areálu Ctûnice v nedûli 20. 2. 2022.

PrÛvod masek se v 11 hodin shromáÏdil
pﬁed Vinoﬁsk˘m hﬁbitovem a vyrazil pﬁedem
urãenou trasou ulicemi Vinoﬁe s pûti zastaveními. Na nich nás paní domu srdeãnû
pﬁivítaly, pohostily a za odmûnu byly provedeny v kole a jejich dveﬁe oznaãeny sluncem na znamení, Ïe zde pro‰el masopustní prÛvod. Také se na kaÏdém zastavení
Ve 14 hodin prÛvod dorazil do zámeckého areálu Ctûnice, kde pokraãoval prÛvodem v zámeckém parku a po programu
a soutûÏích pro dûti byl v odpoledních hodinách ukonãen symbolick˘m setnutím basy, ãímÏ pro kﬁesÈany konãí období veselí aÏ
do období Velikonoc.
Ná‰ spolek se ale na vás tû‰í na dal‰ích
akcích.

Charitativní sbûrn˘ bazar obleãení a vûci pro Ukrajinu
V souvislosti s váleãn˘mi událostmi na
Ukrajinû, se na nás obrátila s prosbou obyvatelka Vinoﬁe, zda by nebylo moÏné uspoﬁádat charitativní bazar teplého zimního obleãení a vûci pro ãerstvû narozená miminka
a jejich matky na Ukrajinû. PoÏádala jí o to
kamarádka lékaﬁka, která má pﬁímé vazby na
lidi pﬁímo v postiÏen˘ch oblastech.
Slovo dalo slovo a s pomocí dobrovolníkÛ a na‰í základní ‰koly jsme v sobotu
5. 3. 2022 uspoﬁádali charitativní sbírku.
Se‰la se spousta úÏasn˘ch a uÏiteãn˘ch vûcí, ale i takové, které byly svûdectvím o vyklízení skﬁíní a sklepÛ. KaÏdopádnû v‰echny vûci byly v prÛbûhu následujícího t˘dne
díky stateãn˘m dobrovolníkÛm doruãeny
do postiÏen˘ch oblastí Ukrajiny a my dûkujeme za ‰tûdrost a velkou pomoc v‰em
zúãastnûn˘m.
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Uklízíme = Léãíme
ãen˘ch sbûrn˘ch místech a na startu, byli
ãlenové na‰eho spolku a jeho sympatizanti obleãeni jako zdravotníci a pro pobavení
mûli pﬁipravené i malé tematické soutûÏní
úkoly. V leto‰ním roce byla úãast na‰ich
spoluobãanÛ pﬁekvapivû v˘raznû niÏ‰í neÏ
v loÀském roce, proto podûkování patﬁí zejména lidem, kteﬁí jsou v na‰í Mâ ubytováni v souvislosti s ozbrojen˘m konfliktem
na území Ukrajiny vyvolan˘m invazí vojsk
Ruské federace a pﬁi‰li pomoci opravdu
v hojném poãtu. Také neménû velké podûkování patﬁí na‰im vinoﬁsk˘m skautÛm a jejich vedoucím, kter˘ch se zúãastnilo také

hodnû. Ti se se zájmem zúãastnili i pﬁipravené ukázkové scénky první pomoci pﬁi
sráÏce automobilu s cyklistou.
KaÏdopádnû máme Vinoﬁ zase krásnû
ãistou a doufám, Ïe nám to tak vydrÏí co
nejdéle. Pﬁispût k tomu mÛÏe kaÏd˘ z nás
svou ohleduplností, za kterou vám srdeãnû dûkujeme.

V sobotu 26. 3. 2022 ná‰ spolek opût
uspoﬁádal úklid na‰í Mâ v rámci celorepublikového projektu „Ukliìme âesko“. Leto‰ním doprovodn˘m a zábavn˘m tématem bylo zdravotnictví. Celá Vinoﬁ byla
rozdûlena do sektorÛ, které byly oznaãeny
názvy jako nemocniãní oddûlení, a na ozna-

Pohádka Kosí bratﬁi na pouti
V sobotu 9. 4 2022 uspoﬁádalo komunitní centrum Vincent velikonoãní akci, kde
na‰e divadlo uvedlo ve své premiéﬁe novou
pohádku pro dûti Kosí bratﬁi na pouti. Poãasí bylo pravé aprílové. Chvíli svítilo sluníãko, chvíli bylo zakabonûno, foukal vítr,
bylo pomûrnû chladno, ale dé‰È nás na‰tûstí
u‰etﬁil. Na 11 hodinu se se‰la opravdu pûkná ﬁádka dûtí s rodiãi, coÏ nás naplnilo optimismem. Podle reakcí dûtí i nûkter˘ch slov
rodiãÛ po skonãení pﬁedstavení se pohádka líbila a rozzáﬁené oãi dûtí s balonkem
v ruce byly tou nejvût‰í odmûnou. Na zaãátek prázdnin pro vás chystáme novou
pohádku, tak se máte zase na co tû‰it.

Na co se mÛÏete tû‰it…
V nejbliÏ‰í dobû pro vás pﬁipravujeme tradiãní âÁRY pro dûti. V sobotu 30. 4. 2022 na
trase mezi Cukrovarsk˘m rybníkem a ObÛrkami. V brzkém odpoledni (od 14 hodin) a tak,
aby ná‰ program navazoval na program na
Hoffmanovû dvoﬁe a v okolních obcích.
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V sobotu 28. 5. 2022 nemÛÏeme chybût na uÏ tradiãní a oblíbené rodinné akci Vinoﬁsk˘ Vandráãek a v sobotu 4. 6. 2022
vás pozveme na Dûtsk˘ den s PraÏskou
strojírnou pﬁed branami i v prostorách této firmy.

Koho ná‰ program zajímá a chce se na‰ich akcí zúãastnit, sledujte plánovan˘ program na FCB nebo webov˘ch stránkách
www.kulturavinor.cz a pﬁed akcemi i na na‰ich typick˘ch plakátech po Vinoﬁi.
Va‰e KULTURA VINO¤, z.s.

Ze Ïivota Vinoﬁe ■
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Vyãi‰tûní okolí Ctûnického rybníku
Dne 2. 4. 2022 probûhla první brigáda rybáﬁského spolku v tomto roce. První práce
jsou zamûﬁeny na ãi‰tûní okolí rybníkÛ,
v tomto pﬁípadû Ctûnického rybníku. Do vody spadl strom, kter˘ jsme museli vytáhnout
pomocí tûÏké techniky. V tom nám pomohli
zemûdûlci z vinoﬁské firmy Vinagro s.r.o., kter˘m moc dûkujeme. Poté jsme vytáhli spadlou vûtev z akátu. Drobné vûtve, které jsme
nemohli vybrat, zÛstaly ve vodû, kde poskytnou utoãi‰tû rybám. Vyﬁezali jsme nálety kolem rybníku a vyãistili pﬁepad, kde se kaÏd˘m
rokem usadí velké mnoÏství vûtví, vûtviãek
a zetlelého listí a posbírali odpadky. PetrÛv
zdar!
Tomá‰ Podzimek
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Pucciniho Vla‰tovka pﬁiletûla do Ctûnic – a záﬁila
Tak zní titulek recenze, kterou napsala
pro ãasopis Harmonie hudební publicistka Marta TuÏilová. âlánek pojednává o koncertû, kter˘ uspoﬁádala Mâ
Praha-Vinoﬁ ve spolupráci s Muzeem
hl. m. Prahy v Zámeckém areálu Ctûnice dne 18. ledna. Koncert, kter˘ autorsky a produkãnû pﬁipravil zástupce starosty Robert Rytina, byl uveden jako
doprovodn˘ program festivalu OPERA
2022.
Koncertní provedení ponûkud opomíjené opery Giacoma Pucciniho Vla‰tovka –
La rondine bylo pﬁipraveno jiÏ déle neÏ rok,
ale pandemie zasáhla jako u mnoha jin˘ch
kulturních projektÛ. V úter˘ 18. ledna na‰tûstí jiÏ Vla‰tovku mohl pﬁedstavit jako
svÛj doprovodn˘ program festival Opera
2022 v sále Koãárovny zámeckého areálu
Ctûnice na severním okraji Prahy. Hlavní
zásluhy patﬁí Robertu Rytinovi, kter˘ jako
vinoﬁsk˘ patriot, profesí grafik a také znalec a milovník oper, vpravdû renesanãní
osobnost, se s láskou vûnoval pﬁípravû
Vla‰tovky jako „svûtové premiéﬁe komorní
verze“.
Rytinovo zpracování klavírního v˘tahu
opery vychází z první verze uvedené r. 1917
v Monte Carlu a v úpravû pouze pro pût sólistÛ a klavír uvádí z Pucciniho skladby v‰e
podstatné. Téma opravdové i vysnûné lásky

V‰ichni protagonisté koncertu: Zdenûk Klauda, Tereza Mátlová, Richard Samek, Nikola
Uramová, Varine Mkrtchyan a Daniel Matou‰ek
a neustálá touha po svobodû hlavní hrdinky, kurtizány Magdy, která pﬁes v‰echny úspûchy stejnû chce zÛstat „vla‰tovkou, která
pﬁiletí a odletí…“, je hudebnû uchopeno
Puccinim vskutku nadãasovû.
Citlivá úprava komorní úpravy Vla‰tovky Robertem Rytinou se bájeãnû propojila s hudebním nastudováním ZdeÀka
Klaudy, kter˘ cel˘ veãer provázel pûvecké
v˘kony v˘born˘m klavírním doprovodem.
Oãekávanou hlavní roli Magdy nastudovala Kateﬁina KnûÏíková, ale nemoc ji témûﬁ
na poslední chvíli z provedení vyﬁadila.
Koncert v‰ak zachránila Tereza Mátlová,
která s energií sobû vlastní nastudovala

nároãn˘ part za pouhé ãtyﬁi dny. Nastoupit
do dobﬁe sehrané komorní sestavy bylo jistû odváÏné, ale vybraná spoleãnost sólistÛ – tenoristy Richarda Samka, sopranistky
Nikoly Uramové, tenoristy Daniela Matou‰ka a sopranistky Varine Mkrtchyan –
pﬁijala novou kolegyni v˘bornû a pﬁipravila
spolu se ZdeÀkem Klaudou posluchaãÛm
krásn˘ operní koncert...
Jak mimoﬁádná je Vla‰tovka, tak bájeãné bylo i její koncertní provedení ve Ctûnicích. V˘borní sólisté s vynikajícím klavírem
pﬁedstavili operu, kterou Puccini pro její
pﬁitaÏlivost nedokázal nikdy dokonãit podle sv˘ch pﬁedstav. (redakãnû zkráceno)

Jarní koncert pro Ukrajinu ve vinoﬁském kostele

Po koncertû v kostele Pov˘‰ení sv. KﬁíÏe 21. bﬁezna 2022.
Vepﬁedu zleva Alona Orlova, Tereza Mátlová, Viktorie Tornykidis, Nikola Uramová,
zástupce starosty Robert Rytina, Jiﬁí Rajni‰, vzadu Ale‰ Briscein, Marina Vyskorkina,
Alina ¤íhová a pﬁedseda spolku Kultura Vinoﬁ Pavel Kariãka

Zatímco nûkteré události se plánují
dlouho a peãlivû (viz ãlánek v˘‰e), jiné
vznikají spontánnû a nûkdy doslova bûhem
nûkolika dní. Pﬁíkladem té druhé varianty
byl Jarní koncert pro Ukrajinu, jehoÏ v˘tûÏek byl urãen na pomoc na‰im nov˘m sousedÛm z válkou postiÏené zemû. ZároveÀ
se v‰ak jednalo i o jakési podûkování v‰em,
kdo uprchlíkÛm aktivnû pomáhají.
Dne 21. bﬁezna se tak v zaplnûném kostele na Vinoﬁském námûstí pﬁedstavili pûvci Marina Vyskvorkina, Tereza Mátlová,
Nikola Uramová, Viktorie Tornykidis, Ale‰
Briscein a Jiﬁí Rajni‰, aby za doprovodu
klavíristky Aliny ¤íhové pﬁedvedli program
z operního a duchovního repertoáru. Dal‰ími hosty byly houslistka Alona Orlova
z Odûsy a zpûvaãka Kateryna Kolcova
z Kyjeva, která koncert zakonãila ukrajin(red)
sk˘mi písnûmi a hymnou.
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■ Vincent a knihovna
S pﬁíchodem jarních mûsícÛ pﬁi‰lo i oãekávané rozvolnûní
protikovidov˘ch opatﬁení a my koneãnû mohli zaãít
realizovat dlouho odkládané plány.

Akce, kurzy, besedy
zapojili jsme se do projektu Noc s Andersenem a s pﬁihlá‰en˘mi dûtmi jsme v knihovnû pﬁespali.

Na‰i senioﬁi podpoﬁili masopustní prÛvod spolku Kultura Vinoﬁ a pﬁipravili zastavení ve Vincentu. Pro masopustní masky,
které sv˘m bujar˘m veselím vykouzlily
úsmûvy ve tváﬁích, mûli nachystané chleby
se sádlem i nûco ostﬁej‰ího na zahﬁátí. Bﬁezen – mûsíc knihy jsme vûnovali dûtem
z mateﬁské ‰kolky a ze ‰kolní druÏiny. Zahájili jsme také kurz cviãení pro seniory,
kter˘ finanãnû podpoﬁil zdravotní a sociální v˘bor na‰í mûstské ãásti. V dotovaném
kurzu se senioﬁi uãí jak efektivnû cviãit
a zpomalit projevy stárnutí; jak správnû d˘chat, relaxovat a zkou‰í si i reminiscenãní
terapii. Po dvouleté pﬁestávce jsme si mohli dopﬁát noãní dobrodruÏství v knihovnû,

Obnovili jsme pﬁedná‰ky a semináﬁe pro
veﬁejnost. Pravidelnû kaÏd˘ mûsíc k nám
pﬁichází pan Petr Kudrnáã, kter˘ za svÛj Ïivot procestovat desítky zemí, a jeho autentické vyprávûní doprovázené promítan˘mi fotografiemi nás vÏdy pﬁenese na
zajímavá místa v zajímav˘ch dobách. Na dal‰ích semináﬁích se mohli náv‰tûvníci seznámit s v˘znamem pojmÛ „fake news“ nebo „attachment“. Kdy se aktivuje citová

Pomoc nov˘m sousedÛm
ProtoÏe jsme komunitní centrum pro
v‰echny obãany Vinoﬁe, a do Ïivota nám
vstoupili noví sousedé z Ukrajiny, snaÏíme
se vycházet vstﬁíc i jim. Nejvût‰í pomocí je
poﬁádání jazykov˘ch kurzÛ, ale i poskyto-

Jarmark a zábava
Velmi oãekávanou akcí byla sobota
9. dubna. Toho dne jsme u na‰eho centra
zorganizovali velikonoãní jarmark s veãerní taneãní zábavou v sokolovnû. Den pro
dûti, veãer pro rodiãe. PﬁestoÏe sluneãní paprsky je‰tû zdaleka nemûly takovou sílu
a obãas z oblohy padaly snûhové vloãky,
náv‰tûvníci si jarmark pochvalovali. Pﬁedev‰ím dûti, které se svezly na krásném vyﬁezávaném kolotoãi ﬁezbáﬁe Matûje a shlédly
pohádku Kosí bratﬁi na pouti v podání spolku KULTURA VINO¤, byly nad‰ené. Celé akci opût velmi prospûla pﬁíjemná spolupráce místních spolkÛ. Z komunitní zahrady
Pastvina nám zapÛjãili oveãky a Baráãníci
prodávali své v˘robky vãetnû ãerstvû upleten˘ch pomlázek.
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vání informací a podání pomocné ruky. Na‰i lektoﬁi nabídli moÏnost zapojit ukrajinské
dûti do jiÏ probíhajících kurzÛ, bez nároku
na honoráﬁ. Toho kroku si nesmírnû váÏím
a v‰em, kteﬁí neváhali pomoct, velmi dûkuji.

vazba a Ïe tûÏké ãasy jsou vÏdy pﬁíleÏitostí
pro poznání sebe sama i lidí kolem nás vysvûtlovala psychoterapeutka Eva Lábusová.
Jak poznat, kter˘m mediálním zdrojÛm má
smysl vûnovat ãas a kter˘m je lep‰í se naopak vyhnout, spolu s mnoha dal‰ími praktick˘mi informacemi naznaãil Jiﬁí Cihláﬁ.

Prostory novû zrekonstruovaného sálu
ve Vincentu nevyuÏíváme jen pro na‰e aktivity, jsme rádi, Ïe zázemí vyhovuje i pro
besedy s obãany, které organizují jednotlivé
v˘bory mûstské ãásti nebo místní spolky. Také baráãníci vyuÏili sál Vincenta a uspoﬁádali zde volební baráãnické sezení.

Vincent a knihovna ■
Veãerní zábava v sokolovnû pak skonãila nad moje oãekávání. V‰echny generace
taneãníkÛ, které se na taneãním parketu
(k ránu pak i na pódiu) stﬁídaly, si pﬁi‰ly na
své. O úÏasnou energii se postarala kapela
HOLOKRCI z nedalek˘ch Kbel a perfektní
servis, kter˘ je stejnû tak dÛleÏit˘, zajistil
spolek KULTURA VINO¤. Nerada bych opomnûla sponzory, kteﬁí nám pﬁispûly do tomboly a kter˘m téÏ patﬁí velké podûkování. Po
dlouhé dobû jsme si v‰ichni uÏili tu uvolnûnou atmosféru taneãního veãera.
Dûkujeme sponzorÛm za darované ceny do tomboly.

A co nás ãeká dál?

ADRON s.r.o. ❙ Kultura Vinoﬁ, z.s.
Kvûtiny GÁBI ❙ Mâ Praha Vinoﬁ
Nakladateltví KLETT s.r.o.
Pekárna & Cukrárna Marcipánka
Polysoft s.r.o. ❙ PraÏská strojírna, a.s.,
R-Kontakt karneval s.r.o.,
Sport klub Vinoﬁ ❙ Vilíkova lango‰árna
STROM VINMETAL, s.r.o.

UÏ teì jsme v pﬁípravách na rodinn˘ turistick˘ pochod Vinoﬁsk˘ vandráãek, kter˘
se s podporou spolkÛ a organizací uskuteãní v sobotu 28. kvûtna, a také na letní
pﬁímûstské tábory. TakÏe brzy na vidûnou na
dal‰ích akcích.
Markéta Kilingerová

Bﬁezen – mûsíc knihy
s oblíbenou dûtskou literaturou Fimfárum
od Jana Werich, knihu Luisa a Lotka od Ericha Kästnera, ale i s novûj‰ími autory jako
je Zuzana Pospí‰ilová, Barbara Nesvadbová. Pak vyplnily ãtenáﬁsk˘ list o své oblíbené kníÏce a nakreslily obrázek...
V druhém bﬁeznovém t˘dnu nás zase
pﬁi‰ly nav‰tívit tﬁi tﬁídy pﬁed‰koláãkÛ. Se-

Mûsíc knihy a ãtenáﬁÛ je celostátní akce podporující a propagující ãtení poﬁádaná kaÏdoroãnû v mnoha veﬁejn˘ch knihovnách. My jsme se zamûﬁili na na‰e budoucí
a souãasné dûtské ãtenáﬁe.
V prvním bﬁeznovém t˘dnu k nám zavítaly dûti z druÏiny na krátkou pﬁedná‰ku,
kterou vedla Mgr. Alena Bur‰ová na téma
Bﬁezen – mûsíc knihy. Dûti se dozvûdûly,
proã je tak dÛleÏité ãtení. Seznámily se

známily se s chodem na‰í knihovny a s tím,
jak se o pÛjãené knihy starat. Pak jsme si
popovídali o tom, jak se ﬁíká lidem, kteﬁí
knihy pí‰í a jak se ﬁíká tûm, kteﬁí do nich
kreslí obrázky, jakou mohou mít knihy rozliãnou formu, vzhled, velikost nebo-li formát. A o rozliãnostech ilustrací. Na rozlouãenou si dûti odnesly pracovní list
s knihovnick˘m razítkem.
Jana âesáková Hyklová

Moje první loutka
Po nûkolika mûsících trpûlivé mravenãí
práce dokonãily dûti ‰kolního vûku svoji
první opravdovou loutku. Vymodelovat
a nabarvit hlaviãku, ustﬁihnout a u‰ít obleãení na dﬁevûn˘ základ loutky, nazdobit,
navléknout vodící nitû. âarodûjnice, Mutant, Ka‰párek, Elf, Maminka, Tatínek, Princezny. Doufám, Ïe budete mít pﬁíleÏitost si
loutky prohlédnout naÏivo na nûjaké v˘stavû spolu s dal‰ími pracemi, které je‰tû ve
Vincentu do konce ‰kolního roku v kurzu
Atelieru Ludmila vyrobíme a namalujeme.
Jsem na dûti právem hrdá.
Ludmila Obruãová
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■ Ze Ïivota ‰koly
❚ Provozní a technické zmûny ve ‰kole –
1. 2. 2022 byla uvedena do provozu rekonstruovaná kuchyÀ a jídelna Z·. Tácy se ‰pinav˘m nádobím odkládají dûti novû na bûÏící pás, nádobí je potom zpracováváno
v nové myãce. Funguje to v˘bornû, byly odstranûny fronty na odevzdání ‰pinavého
nádobí.

vání na obou kurzech uÏily. VII.A a B bude
mít moÏnost vyjet v pﬁí‰tím ‰kolním roce.

❚ 6.–12. 2. 2022 probûhl ve StráÏném v Krkono‰ích lyÏaﬁsk˘ v˘cvikov˘ kurz pro Ïáky
8. roãníku, kteﬁí nemohli kvÛli covidu vyjet
v minulém roce. 12.–19.2.probûhl druh˘
turnus pro Ïáky VII.C a D. Snûhové podmínky byly letos velmi dobré, dûti si lyÏo-

❚ 3. a 4. 5. 2022 bude zápis do M· – v‰echny informace jsou na webu ‰koly.

❚ 6. a 7. 4. 2022 probûhl zápis do Z·, zapsalo se 71 dûtí, pﬁijmeme v‰echny vinoﬁské (64 dûtí). Zaãátkem ãervna bude je‰tû
zápis pro dûti z Ukrajiny. Kapacita ‰koly je
zcela naplnûna.

❚ V souvislosti s krizí na Ukrajinû jsme do ‰koly pﬁijali pﬁes 30 ukrajinsk˘ch dûtí, které jsou
umístûny v jednotliv˘ch tﬁídách podle vûku.

ZároveÀ pro nû organizujeme v˘uku ãeského jazyka. Mateﬁská ‰kola propÛjãila jednu
volnou tﬁídu, ve které mají malé ukrajinské
dûti svoji skupinu vedenou dvûma matkami
z Ukrajiny. RovnûÏ zabezpeãujeme ve spolupráci s místním úﬁadem obûdy pro cca 50 dûtí i dospûl˘ch ukrajinsk˘ch uprchlíkÛ.

·kolní druÏina
Den se se dnem se‰el a opût je tu ãas,
kdy se Vám touto cestou pokusím pﬁedat
pár informací o na‰í ‰kolní druÏinû.
Kromû na‰ich pravideln˘ch ãinností,
kter˘m se bûÏnû vûnujeme, se snaÏíme dûtem ãas stráven˘ ve ‰kolní druÏinû zpﬁíjemnit co nejvíce k jejich spokojenosti.
V minulém psaní jsem konãila informací, Ïe nás ãeká akce „Bubnování“ s panem
·u‰orem. BohuÏel právû má druÏina byla
tou, která se z velké ãásti nezúãastnila z dÛvodu potﬁebné izolace, jelikoÏ v té dobû
v mûsíci lednu je‰tû stále platila proticovidová opatﬁení. Dle pozitivních ohlasÛ zúãastnûn˘ch dûtí mohu konstatovat zprostﬁedkovanû, Ïe se bubnování líbilo.

V mûsíci únoru jsme nav‰tívili KVC Vincent, kde nám paní Hoﬁáková vyprávûla
o ptácích. Seznámila dûti se základními informacemi jako tﬁeba, kteﬁí ptáci odlétají do
tepl˘ch krajin, kteﬁí tu s námi zÛstávají, ãím

se ptáci Ïiví, nebo jaké vydávají zvuky. Obohatila tak dûti o nové znalosti, které tﬁeba
je‰tû nemûly. Na konec, jelikoÏ byl mûsíc
únor a venku stále panovalo zimní období,
vyrobily dûti pro ptáãky taková, dalo by se
ﬁíci závûsná krmítka. Navlékly ptáãkÛm na
provázek jablka, rozinky, burské oﬁí‰ky. Toto
v‰e rozvûsily dûti v okolí ‰koly na stromy.
Mûsíc bﬁezen – mûsíc knihy. I v tomto
mûsíci dûti druh˘ch a tﬁetích tﬁíd nav‰tívily KVC Vincent, kde pro nû bylo pﬁipraveno
povídání právû o knihách. Tentokrát si paní Alena Bur‰ová pﬁipravila vyprávûní o vybran˘ch dûtsk˘ch knihách, napﬁíklad knihu „Kouzelná tﬁída“ od ãeské spisovatelky
Zuzany Pospí‰ilové, nebo knihu „Mia a svût“
od Barbary Nesvadbové, „Luisa a Lotka“ od
nûmeckého autora Ericha Kästnera a dal‰í.
Po pﬁedání základních informací a ukázce
knih, ze kter˘ch dûti i ãetly, probûhla malá
filmová ukázka. A jak b˘vá zvykem, zakonãení probûhlo mal˘m kvízem, kde si dûti zábavnou formou mohly zopakovat získané
informace.

První tﬁídy nav‰tívily v mûsíci bﬁeznu
Ctûnice. Konaly se zde dvû v˘stavy. První
v˘stava byla interaktivní v˘stava s názvem
„Pat a Mat....A je to!“. Zde dûti plnily úkoly
na pracovních listech. Za kaÏd˘ splnûn˘
úkol na nû ãekala odmûna v podobû razítka. Druhá v˘stava se jmenovala „Ma‰inkou
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do star˘ch ãasÛ“. Jak jiÏ název napovídá, ‰lo
o v˘stavu vláãkÛ. Obû v˘stavy se dûtem líbily, a jelikoÏ ‰lo o prvÀáãky, proÏívaly velké nad‰ení odpovídající jejich vûku.

V ãase uzávûrky zpravodaje je mûsíc duben. âekají nás Velikonoce, takÏe tvoﬁíme,
vyrábíme velikonoãní v˘zdobu, pﬁáníãka
a tû‰íme se na první svátky jara.

Na závûr bych chtûla touto cestou podûkovat paní Markétû Kilingerové – ﬁeditelce KVC Vincent za její spolupráci s na‰í
druÏinou, paní Hoﬁákové za její besedu o Ïivotû ptákÛ, kterou si pro dûti pﬁipravila
a v neposlední ﬁadû paní Alenû Bur‰ové za
její prezentace, které mají dûti rády.
V‰em Vám jménem sv˘m i sv˘ch kolegyÀ pﬁeji klidné a spokojené dal‰í dny.
Lenka Kosmannová

Ze Ïivota ‰koly ■

Ze Ïivota farnosti ■

Mateﬁská ‰kola
Od ledna do bﬁezna se ve ‰kolce konalo
mnoho akcí. To i z toho dÛvodu, Ïe nûkteré se, kvÛli covidu, musely z prvního pololetí ‰kolního roku pﬁesunout právû na první tﬁi mûsíce kalendáﬁního roku.

S pohádkami k nám zavítalo nûkolik divadelních souborÛ. Dûtem se líbila pohádka âervená Karkulka, ·el zahradník do zahrady, Jak vyzrát na bacily, Popletená zimní
pohádka, ale také dvû pﬁedstavení hudební. Jarní koncert skupiny ·palíãek nás navíc pûknû jarnû naladil.

dopoledne, plné ﬁíkadel, rytmizace, písní
i tance. Na hudební dopoledne navázala tﬁída Soviãek spoleãensk˘m tancem. Dûti pﬁi‰ly do ‰kolky spoleãensky obleãené a dozvûdûly se nûco o etiketû. Je‰tû pﬁed
zápisem do základní ‰koly se do ní pﬁed‰koláci vypravili. Vyzkou‰eli si, jaké to je, b˘t
prvÀáãkem. Plnili úkoly, které jim paní uãitelka pﬁipravila. Dûtem se ve ‰kole moc líbilo a uÏ se do ní tû‰í.
Nejvût‰í událostí pro v‰echny dûti byl
tradiãní, únorov˘ karneval. Na nûj jsme se
v‰ichni moc tû‰ili a pﬁipravovali. Ráno pﬁi‰ly dûti i paní uãitelky v krásn˘ch maskách
a karnevalov˘ rej mohl zaãít promenádou.
Tanãili jsme, sportovali, hráli hry a uÏili si
nejen pﬁehlídku masek, ale i bohaté obãerstvení, které nám rodiãe pﬁipravili. Za krásnou masku si dûti odná‰ely diplom.
Pﬁed‰kolní tﬁídy nav‰tívily knihovnu ve
Vinoﬁi. Teì uÏ vûdí, jak si pÛjãit knihu a jak
se k ní chovat. Spoustu kníÏek si prohlédly.
Pﬁed‰koláci také nav‰tívili hudebnu základní ‰koly. Paní uãitelka hudební v˘chovy pro
dûti pﬁipravila pestr˘ program. Mimo jiné je
seznámila se zajímav˘mi hudebními nástroji, na které si i zahrály. Bylo to pestré

Teì uÏ se pﬁipravujeme na Velikonoce.
V‰ude se zdobí, maluje, vyrábí, tvoﬁí. Do takového prostﬁedí dûti urãitû rády chodí.
Za kolektiv M·
Jana Kováﬁová

Noc kostelÛ
Vinoﬁská farnost vás uÏ nyní zve do na‰eho kostela na jiÏ tradiãní Noc kostelÛ. Letos se bude konat 10. ãervna.
Z programu vám uÏ teì prozradíme, Ïe
se seznámíte s pokraãujícím restaurováním
varhan anebo budete moct zhlédnout v˘stavu star˘ch liturgick˘ch pﬁedmûtÛ a v˘kladem, k ãemu se pouÏívaly ãi pouÏívají pﬁi
bohosluÏbû. I dûti si pﬁijdou na své. A milovníci hudby mohou oãekávat ponûkud jin˘ záÏitek, neÏ jsou zvyklí z koncertÛ….
A je‰tû nûco dal‰ího… Podrobn˘ program
najdete koncem kvûtna na plakátech.
Tû‰í se na vás vinoﬁ‰tí farníci.
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■ Ze Ïivota spolkÛ

Tûlocviãná jednota Sokol Vinoﬁ
Jsem hrd˘ na to, Ïe jsem pﬁíslu‰níkem
státu, jehoÏ vláda to vidí stejnû. A jsem hrd˘ na to, Ïe i Sokol Vinoﬁ, kter˘ letos oslaví 100 let od zaloÏení, a kter˘ nijak neopl˘vá finanãními moÏnostmi, okamÏitû po
napadení Ukrajiny Ruskem nabídl ihned
a bez jak˘chkoliv finanãních poÏadavkÛ
svou sokolovnu pro nouzové ubytování
uprchlíkÛ. OkamÏité usnesení na‰eho v˘boru zní:

Tûlocviãná jednota Sokol Vinoﬁ je na‰ím
nejstar‰ím spolkem. Letos na podzim oslavíme 100 let od svého zaloÏení.
Tento nadpis je dobré si vÏdy pﬁipomínat. Stejnû jako obûtavé lidi, kteﬁí stáli
u zrodu tohoto spolku, a kteﬁí pomáhali
rozvíjet tolik potﬁebnou pohybovou v‰estrannost a lásku k místu, kde Ïijeme, k na‰í vlasti a sokolsk˘m hodnotám, pﬁedev‰ím
ke svobodû a demokracii.
Tyto hodnoty ale nejsou vhod totalitním
reÏimÛm, proto byl Sokol zakázan˘ jak fa‰isty, tak také komunisty. A jak jsou tyto
hodnoty vnímány dne‰ním Ruskem, vidíme
v‰ichni na Ukrajinû. Je to vraÏdûní nevinn˘ch, genocida celého národa, deportace lidí majících jin˘ názor, jejich zavírání, muãení, spoutání a zastﬁelení…
Jako by se do civilizované Evropy 21. století vrátila doba fa‰ismu a stalinismu.
4 miliony uprchlíkÛ, Ïen a dûtí, na cestû. A hrdinn˘ boj stateãn˘ch UkrajincÛ proti novodobému agresorovi a tyranovi. Bojují za nás, za Evropu i na‰e hodnoty.
Podpora Ukrajiny nemÛÏe mít hranice. NemÛÏe b˘t mûﬁena financemi. Musí b˘t samozﬁejmostí, za jakoukoliv cenu.

„V˘bor TJ Sokol Vinoﬁ souhlasí s vyuÏitím sokolovny pro krizové vyuÏití (napﬁ. ubytování) na pﬁechodnou a nezbytnû nutnou dobu a povûﬁuje
starostu M. Gawduna a místostarostu
F. ·varce souãinností s vedením Mâ
Praha-Vinoﬁ.“
O tomto usnesení jsme informovali jak
vedení Vinoﬁe, tak také v‰echny subjekty
u nás cviãící, nûkdo uÏ mûl dokonce pﬁedplacené cviãení aÏ do ãervna, a pﬁestoÏe by
uzavﬁení sálu mûlo na nû velik˘ dopad, tento ná‰ sokolsk˘ postoj plnû chápaly. Stejnû
tak ihned jsme poukázali finanãní dar na
pomoc Ukrajinû.
Jsme hrdí i na to, Ïe jsme za pouh˘ch
10 mûsícÛ od stavebního povolení postavili nádherné nové kabiny na fotbalovém
hﬁi‰ti. Sehnat na nû finance nebylo v‰ak pro
Sokol jednoduché. Kabiny jsme po dokonãení a kolaudaci bezúplatnû pﬁedali do majetku mûstské ãásti a plnû slouÏí svému
úãelu. I díky nim a Sokolu tedy mÛÏeme
dnes ve star˘ch kabinách ubytovat ukrajinské uprchlíky. A samozﬁejmû i díky vedení
mûstské ãásti a neskuteãnû obûtavé práci
dobrovolníkÛ, v ãele s p.Machem.
V dne‰ní váleãné dobû Sokol prokázal a

FK Vinoﬁ 1928
I v tomto vydání zpravodaje bychom
Vám rádi pﬁedstavili aktuality a termíny akcí z Va‰eho fotbalového klubu FK Vinoﬁ
1928. Prosím, otevﬁete si Va‰e diáﬁe a rezervujte si s námi dÛleÏité termíny akcí
v jarní ãásti fotbalové sezóny 2022.
Za hojné úãasti rodiãÛ, hráãÛ a trenérÛ
probûhla jarní brigáda. Poãasí nám pﬁálo
a v rámci úklidu a údrÏby celého areálu se
nám po zimû podaﬁilo opravit plot okolo
hﬁi‰tû s umûlou travní plochou, informaãní cedule s provozním ﬁádem nebo zasázet
nové stromky a rostliny. Dále byla pﬁipravena obû hﬁi‰tû na jarní sezonu, hlavní travnaté hﬁi‰tû bylo znovu zamûﬁeno a byly in-
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stalovány zcela nové zapu‰tûné duralové
brány vãetnû nov˘ch sítí, probûhl i úklid
a údrÏba plochy nad nov˘mi kabinami. Nad
touto novû upravenou plochou vznikla pro
vinoﬁské dûti také provizorní bikrosová terénní dráha.
Fotbalov˘ klub FK Vinoﬁ se také aktivnû
zapojil do pomoci a poskytl vybavení témûﬁ
deseti ukrajinsk˘m dûtem, které novû Ïijí ve
Vinoﬁi. Dûti, které mûly zájem o fotbal, se
úspû‰nû zapojily do tréninkÛ t˘mÛ na‰ich
mládeÏnick˘ch kategorií.
A nyní zpût k na‰im otevﬁen˘m diáﬁÛm…

prokazuje svou potﬁebnost i místo ve spoleãnosti. Je zapotﬁebí zvy‰ovat tûlesnou
zdatnost, odolnost i vlastenectví.
Proto vûﬁím, Ïe i oslavy 100 let od na‰eho zaloÏení probûhnou v tomto duchu.
Chystáme 17.9. od rána Den otevﬁen˘ch
dveﬁí, kdy si v‰echny dûti budou moci vyzkou‰et na‰e náﬁadí, poté pro nû uspoﬁádáme malé divadélko a do obûda probûhne pro dûti dûtsk˘ karneval. Na venkovních
sportovi‰tích probûhne otevﬁen˘ nohejbalov˘ turnaj a tenisov˘ turnaj amatérÛ, odpoledne potom ukázka cviãení ‰kolkov˘ch
dûtí, star‰ích dûtí a seniorÛ, poté bude následovat âeská beseda a slavnostní schÛze. A její vrchol – pﬁedání a kﬁest na‰í nové sokolské vlajky A na závûr uÏ jen
pﬁátelské posezení a obãerstvení. Vûﬁím, Ïe
se zúãastní co nejvíce lidí. Sokol si to zaslouÏí, jste v‰ichni co nejsrdeãnûji zváni.
Z této akce bude zhotoven sokolsk˘ kalendáﬁ, ten leto‰ní byl rozebrán do posledního kousku, museli jsme dokonce dûlat
dotisk.
KdyÏ na‰e sokolovna slavila v roce 2020
jubileum 95 let od postavení, tak jsem ve
Vinoﬁském zpravodaji napsal:
„Této paní, na‰í sokolovnû, je letos v záﬁí neuvûﬁiteln˘ch 95 let. Tak aÈ nám v‰em dál
slouÏí sokolovna Josefa Hofmana k veﬁejnému prospûchu, aÈ jiÏ nikdy se nevrátí doba váleãná, ani pováleãná, ani ta nedemokratická.“
Tak dnes, za pouhé dva roky, si pﬁeji, aÈ
se jiÏ nikdy nevrátí totalismus a váleãné ‰ílenství a aÈ jsou ty dne‰ní ruské váleãné
zloãiny tvrdû potrestány, stejnû jako jejich
viníci.
Ukrajino, moc Ti dûkujeme.
br. Fr.‰varc

Ze Ïivota spolkÛ ■

Dne 11. 6. 2022 se uskuteãní v areálu za
nov˘mi kabinami 1. roãník FOTBAL FEST VINO¤. Jedná se o hudební festival, kter˘ bude zaãínat jiÏ odpoledne a je pﬁipraven pro
rodiny s dûtmi a nejenom pro fotbalové
fandy. Lístky na festival v pﬁedprodeji jsou
k dostání v klubovnû na hﬁi‰ti, jinak pak na
místû konání akce. Kapacita festivalu je
omezena, a proto Vám doporuãujeme lístky
zakoupit v pﬁedprodeji. Program festivalu
(viz plakát). V‰ichni jste srdeãnû zváni.
V FK Vinoﬁ 1928 si váÏíme historie
a jsme hrdí na ãleny, kteﬁí budovali klub
pﬁed námi. V tomto duchu jsme se rozhodli dÛstojn˘m zpÛsobem uctít památku vinoﬁské fotbalové legendy, pana Jiﬁího âadka, která nás loni opustila. Jeho jménem
poﬁádáme 1. roãník Memoriálu Jiﬁího âadka, kter˘ probûhne 25. 6. 2022 od 9hod na
fotbalovém hﬁi‰ti FK Vinoﬁ 1928. Turnaj je
poﬁádán pro 10 muÏstev (5+1), s hráãi nad
35 let, a hraje se o putovní pohár. „Vûﬁíme,
Ïe se nám z turnaje podaﬁí vytvoﬁit kaÏdoroãní akci, na kterou se budou rádi vracet
fotbalisté a fanou‰ci z okolních obcí“, ﬁíká
o plánovaném 1. roãníku Petr Kubka z FK
Vinoﬁ 1928. V rámci memoriálu se pod patronací trenéra Marka Bezkoãky odehrají

i dal‰í turnaje, a to v sobotu 18. 6. 2022, kdy
probûhne na fotbalovém hﬁi‰ti ve Vinoﬁi celodenní turnaj star‰ích a mlad‰ích ÏákÛ.
Pod zá‰titou FK Vinoﬁ 1928 probûhnou
pro mladé vinoﬁské fotbalisty na fotbalovém hﬁi‰ti bûhem ãervence pﬁímûstské
fotbalové campy. 4.-8. 7. a 11.-15. 7. campy Jiﬁího Ma‰ka a ve dnech 18.–22. 7.
a 25.–29. 7. campy fotbalové ‰koly Indipro
Michala Serafina. Pﬁihlá‰ky jsou dostupné
na www.fkvinor.cz
Dne 22. 6. 2022 probûhne T-mobile –
Olympijsk˘ bûh, kter˘ startuje a konãí na fotbalovém hﬁi‰ti. Tato kaÏdoroãní akce je nejen
pro vinoﬁské bûÏce, ale také pro jejich rodiny.
Ve dnech 21.–26. 8. 2022 se bude konat
tradiãní soustﬁedûní pro na‰e dûtské hráãe v Chot˘‰anech u Bene‰ova, které povede t˘m na‰ich certifikovan˘ch trenérÛ
mládeÏe. Po loÀské v˘borné zku‰enosti,
opût vûﬁíme, Ïe bude soustﬁedûní plnû obsazeno.
Závûrem jste v‰ichni zváni na fotbalové
zápasy A-t˘mu, termíny zápasÛ jsou na
www.fkvinor.cz. A t˘m FK Vinoﬁ vede s náskokem 7 bodÛ tabulku a bojuje o postup
do I. B tﬁídy. Pﬁijìte fandit na‰emu klubu pﬁi
sobotních domácích zápasech a spoleãnû

dotlaãíme na‰e hráãe k zaslouÏenému postupu.
V nedûli 3.4. podpoﬁilo cca 50 fanou‰kÛ
na‰e hráãe pﬁi derby v Satalicích. Nûkteﬁí
dokonce dorazili i speciálnû vypraven˘m
autobusem. Na‰i hráãi v nepﬁíjemném chladu pﬁi teplotû 3 °C remizovali 1:1 a dále budou potﬁebovat intenzivní podporu sv˘ch
fanou‰kÛ, aby dotáhli postup do zdárného
konce.
9. 4. 2022 16:30
FK Vinoﬁ – Ambassadors FC Praha
7. 5. 2022 17:00
FK Vinoﬁ – FK Union Stra‰nice
14. 5. 2022 17:00
FK Vinoﬁ – FK Zlíchov 1914
28. 5. 2022 17:00
FK Vinoﬁ – TJ Sokol Troja
Dûkujeme za Va‰i podporu a uvidíme se
na fotbalovém hﬁi‰ti. Klubovna je pﬁi domácích zápasech otevﬁena. T˘m FK Vinoﬁ
1928. #fandimfkvinor
Stále pﬁijímáme nové ãleny do v‰ech
mládeÏnick˘ch kategorií. Dal‰í informace
o klubu a kontakty na trenéry naleznete na
www.fkvinor.cz
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■ Ze Ïivota spolkÛ

■ Spoleãenská kronika ■ Inzerce

Zahrádkáﬁi

Spoleãenská kronika
BLAHOP¤EJEME JUBILANTÒM, KTE¤Í OSLAVILI SVÉ NAROZENINY
V MùSÍCÍCH LEDNU, ÚNORU A B¤EZNU A SOUHLASILI
S UVE¤EJNùNÍM SVÉHO JMÉNA VE VINO¤SKÉM ZPRAVODAJI.
BáseÀ
Lubomír Anto‰

LEDEN
VOKÁL Josef

94 let

ÚNOR
KABO≈OVÁ Helena

75 let

LEHMANOVÁ Vûra

75 let

LOJKÁSKOVÁ Dagmar

75 let

KUâERA Miroslav

80 let

B¤EZEN
REMENÁROVÁ Hana

75 let

VODVÁ¤KA Karel

75 let

Ach má du‰e chorá je
svûﬁ ji BoÏe písním,
vstoupí s nimi do ráje.
Já se v koutku stísním!
Abych uzﬁel umíraje
aspoÀ cípek z toho kraje.
Dobro Krásu BoÏsk˘ ﬁád
a byl ‰Èasten napoﬁád!
Abych, aspoÀ v záblesku
Lásku spatﬁil – Vítûzku,
vstupní bránu do ráje.
Ach má du‰e chorá je!

Na‰e osada byla vybrána za dlouholetou
zahrádkáﬁskou ãinnost a Zahrádkáﬁsk˘ svaz
ji odmûnil medailí. Velice dûkujeme.
Za osadu
Martina Kolarová

Ceny inzerce
ve Vinoﬁském zpravodaji
Formát

Cena
bez DPH

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

2.000 Kã
1.300 Kã
1.000 Kã
650 Kã
500 Kã

Rozmûr inzerátu
‰íﬁka
v˘‰ka
182 mm
182 mm
182 mm
182 mm
88 mm

257 mm
168 mm
126 mm
86 mm
126 mm

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.

Telefon redakce: 603 942 583
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placená inzerce

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

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)
STROJÍRENSK¯ PRACOVNÍK HUTNÍHO SKLADU

E-mail: sykora@autotech.cz

Firma AUTO-Tech Vinoﬁ, s.r.o.
je drÏitelem certifikátu systému managementu
kvality dle âSN EN ISO 9001:2016
AUTO – Tech Vinoﬁ, s.r.o. – TRADICE A KVALITA

placená inzerce

Informace na tel.: 602 412 084

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

V˘robní program:
❚ v˘roba a montáÏ nástaveb na uÏitková
vozidla (valníkové, skﬁíÀové, sklápûãové,
odtahové, kontejnerové)
❚ prodej pﬁívûsÛ, sklápûcích návûsÛ
❚ opravy v‰ech typÛ nástaveb
❚ opravy karoserií, návûsÛ, pﬁívûsÛ
❚ zámeãnická v˘roba, soustruÏnické práce

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

placená inzerce

placená inzerce

■

www.centrummariapoli.cz
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■ Inzerce
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Inzerce ■

·vadLenka ♥

Od kvûtna nová otevírací doba: otevﬁeno pondûlí aÏ pátek!
Novû u nás najdete kalhoty z oblíbeného letního softshellu.
❖ Letní softshell vhodn˘ od jara do podzimu.
❖ Kalhoty ‰ijeme ve velikosti 86–134, mají zdvojená kolena, kapsy na poklady,
v pase zakonãené vy‰‰ím nápletem s gumou a opatﬁena reflexními prvky.
❖ Softshell je velice oblíben˘ funkãní materiál hlavnû pro dûti. Chrání je pﬁed
vodou, vûtrem a je odoln˘ proti odﬁení.

Pﬁijímáme také opravy a úpravy odûvÛ
a dal‰í ‰icí sluÏby jako jsou:
❖ zkracování záclon, závûsÛ
❖ ‰ití pol‰táﬁkÛ vãetnû v˘plnû, povlakÛ
❖ ãelenky, korunky, ãepice, nákrãníky
a jiné dûtské zboÏí dle pﬁání
❖ zavinovaãky, mantinely do post˘lek,
deãky do koãárkÛ atd.

Lenka Nagyová
Mladoboleslavská 8
190 17 Praha 9 – Vinoﬁ
Tel.: 608 548 306
www.latky-unagy.cz
E-mail: info@latky-unagy.cz

placená inzerce

Nabizíme:
❖ metráÏ látek jako jsou bavlnûná plátna
v ‰íﬁí 240cm, teplákoviny, úplety, minky,
fleece, softshell, náplety atd.
❖ galanterie: pﬁíze, háãky, jehlice, záplaty,
nitûné knoflíky, nitû, jehly, ‰pendlíky, zipy
kostûné, suché zipy, lemovací pruÏenky,
pruÏenky ploché, pruÏenky kulaté, prádlovou
gumu, záclonovou stuhu atd.
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