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■ Slovo starosty           ■ Senátorské okénko 

VáÏení spoluobãané, 

konãí dal‰í volební období a je na ãase

trochu bilancovat. Uplynulé ãtyfii roky ne-

mûly obdobu v minul˘ch sedmdesáti le-

tech. Kdo by si v roce 2018 pomyslel, Ïe

bude vyhlá‰en nouzov˘ stav, dûti nebudou

chodit rok do ‰koly, uzavfiou se hranice

státu i restaurace a obchody? Asi nikdo.

A Ïe kousek od nás se rozhofií skuteãná

válka, kde umírají tisíce lidí a my budeme

pomáhat ve Vinofii desítkám lidí z Ukraji-

ny, o tom se nezdálo urãitû nikomu. A nej-

vy‰‰í inflace v historie âeské republiky je

jiÏ jen takovou malou „drobností“ v tom

v‰em.

I tak se ale podafiila spousta vûcí, nová

dûtská hfii‰tû, ‰kolka, chodníky, cyklostez-

ky, sál pod Normou, nové ordinace i linky

MHD, stovky vysázen˘ch stromÛ, zajímavé

kulturní akce, opravené byty, otevfiená zá-

kladní umûlecká ‰kola, nûkde nové lampy,

jinde místní rozhlas, fotbalové kabiny, ‰kol-

ní kuchynû, opravené silnice, zbouraná be-

tonová zeì pfied zámkem, nové fasády……

Vést mûstskou ãást v takové sloÏité do-

bû nebylo jednoduché a chtûl bych moc po-

dûkovat v‰em, ktefií se na tom podíleli. Za-

stupitelÛm, radním, konstruktivní opozici,

dobrovolníkÛm, zamûstnancÛm úfiadu,

zkrátka v‰em, kdo v této sloÏité dobû nûjak

pomáhali. 

Bylo mi ctí s Vámi poslední ãtyfii roky

spolupracovat a bez pomoci Vás v‰ech, by

Vinofi nepfiekonala krize a nástrahy tak dob-

fie, jak se jí to povedlo. Pfieji vám, aby bu-

doucnost byla plná nadûje a nashledanou

v lep‰ích ãasech. 

Michal Biskup 

starosta Mâ Praha-Vinofi
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VáÏení spoluobãané

Od 1. ãervence jsme pfiedsednickou

zemí Evropské unie. 

Na první pohled to vypadá ohromnû.

Desetimilionové âesko pfiedsedá témûfi pÛl-

miliardû evropsk˘ch spoluobãanÛ! KdyÏ si

ale uvûdomíme, Ïe se v ãele Rady EU po-

stupnû stfiídají v‰echny ãlenské státy a vÏdy

po ‰esti mûsících si evropské kormidlo pfie-

dají, uÏ to nezní tak dramaticky. Je jasné, Ïe

úlohou pÛlroãního kormidelníka nemohou

b˘t Ïádné prudké pohyby a pfievratné ob-

jevy. Spí‰ jde o to, aby to kormidlo pevnû

drÏel a dÛslednû hlídal správn˘ smûr i rych-

lost pohybu. Na druhou stranu ale nejsme

na Ïádném bezstarostném v˘letû. Sotva

jsme propluli boufiliv˘mi vlnami pandemie,

která zdaleka neskonãila, pfii‰lo masivní

bombardování a niãení Ukrajiny rusk˘mi

okupanty, které vyhnalo miliony UkrajincÛ

z jejich domovÛ a evropské ceny energií do

nebetyãn˘ch v˘‰in. Projet tímhle vlnobitím

nebude vÛbec jednoduché. Tím spí‰, Ïe Pu-

tinova válka mífií v druhém – a teì uÏ moÏ-

ná i v prvním – plánu na evropské zemû, te-

dy i na nás. Rozdûlit Evropu a obnovit v ní

svou sféru vlivu, to je cíl, se kter˘m se Pu-

tinÛv reÏim uÏ dlouho vÛbec netají.

Na‰e pfiedsednictví pfied 13 lety mûlo

motto "Evropû to osladíme!" ·lo o tûÏko

pfieloÏitelnou slovní hfiíãku, která i pfii ex-

celentním pfiekladu zÛstala asi jen obtíÏnû

pochopitelná. Pro souãasné pfiedsednictví

jsme vybrali citát z dfiívûj‰ího projevu Vác-

lava Havla: "Evropa jako úkol." Na první po-

slech to mÛÏe znít trochu neurãitû, ale je

jasné, Ïe ná‰ b˘val˘ prezident tím zjevnû

myslel pfiijetí spoleãné odpovûdnosti za dal-

‰í v˘voj Evropy a za udrÏení hodnot, na kte-

r˘ch stojí na‰e západní civilizace.

Úkoly nás provázejí cel˘ Ïivot. V pohád-

kách je vût‰inou vyhla‰uje panovník, kter˘

za jejich splnûní pfiislíbí pÛl království a ru-

ku jeho královské dcery k tomu. Ve ‰kole uãi-

tel, kter˘ nabízí pochvaly a dobré známky.

V bûÏném Ïivotû vedoucí pracovník, kter˘

slibuje prémie nebo kariérní postup. Vût‰i-

nou jde o úkoly, po jejichÏ splnûní dostane-

me odmûnu a mÛÏeme jít domÛ. To v tomh-

le pfiípadû neplatí. Zcela jistû nenastane

situace, kdy bychom si mohli fiíct, Ïe teì uÏ

máme splnûno a mÛÏeme v klidu odkráãet.

UdrÏet na na‰em kontinentu mír a kulturu

spolupráce, tolerance a vlády práva, to je

úkol, od kterého nikdy nemÛÏeme odejít. 

Ostatnû, ani není kam.

David Smoljak, senátor za Prahu 9
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VáÏení a milí ãtenáfii, 

mÛj úvodní sloupek mûl dlouho své

místo v levé svislé tfietinû této strany. Ve

zb˘vající plo‰e jste si mohli pfieãíst obsah

ãísla a pokochat se nûjak˘m hezk˘m ob-

rázkem z Vinofie. Vût‰inou jsem svÛj úvod-

ník podepisoval jen „Redakce“, a s vlast-

ním jménem jsem se pochlubil jen tehdy,

kdyÏ bylo tfieba nést odpovûdnost za nû-

jaké podstatné zmûny v podobû ãasopisu.

Mám za to, Ïe opût nade‰el ãas se po-

depsat, k mnohému se pfiihlásit a za mno-

hé podûkovat. Od poãátku roku 2020 jsem

se snaÏil vyhovût úkolu, zadanému radou,

a posunout podobu Vinofiského zpravoda-

je trochu blíÏ k modernímu obecnímu ãaso-

pisu. Historii tohoto dobrodruÏství uÏ jsem

tu pfiipomínal nûkolikrát, takÏe bych rád

konstatoval, Ïe i kdyÏ je pofiád na ãem pra-

covat a co zlep‰ovat, leccos se v tomto smû-

ru podafiilo. NejdÛleÏitûj‰í je, není-li ãasopis

lidem lhostejn ,̆ dokáÏe v nich probudit ja-

kékoliv emoce a pfiimût je k ohlasÛm. Moc

mû potû‰ilo, Ïe právû mnoÏství ohlasÛ (psa-

n˘ch, telefonick˘ch, osobních...) pováÏlivû

narostlo a Ïe tûch kladn˘ch byla velká vût-

‰ina. Nejvíc jich odstartovaly na‰e rozhovo-

ry, rekordmanem v oblibû bylo bezkonku-

renãnû interview s archeologem Jaroslavem

¤ídk˘m z ãísla 149/2021. Text mimochodem

získává opût na aktuálnosti, protoÏe obry-

sy vinofiského rondelu uÏ jsou po nedávné

skr˘vce ornice více neÏ zfietelné... 

V souãasné dobû bojuje Vinofisk˘ zpra-

vodaj zejména s obrovsk˘m nárÛstem cen

v tiskárnách, coÏ se projevilo na sníÏení

poãtu stran. Doufám ale, díky pracovité

redakãní radû, vedené ‰éfredaktorkou Ive-

tou Bou‰ovou, a dal‰ím spolupracovní-

kÛm, bude stále dost dÛvodÛ se tû‰it na

kaÏdé nové ãíslo. A to bez ohledu na to,

kdo se tu po záfiíjov˘ch volbách podepí‰e

pfií‰tû...

Robert Rytina, zástupce starosty a radní

pro kulturu a mezinárodní spolupráci



Mâ Praha-Vinofi vás srdeãnû zve k náv‰tûvû nového 
multifunkãního prostoru pod nákupním centrem NORMA

4. záfií otvíráme!4. záfií otvíráme!

V¯STAVA ● KINO ● DIVADLO
10:00 ● Slavnostní otevfiení, vernisáÏ v˘stavy Vinofi oãima studentÛ architektury, obãerstvení
14:00 ● Promítání filmu Lotrando a Zubejda (25 let od premiéry), beseda s tvÛrci
19:00 ● Pfiedstavení Divadla Projekt 2: Dovolená po ãesku

V jedné z hlavních rolí Bára Marysková VSTUP VOLN¯

Informace zastupitelÛ ■

Jako Ïákovi by se mi urãitû nejvíce líbi-

lo, Ïe velká pfiestávka (na svaãinu) je dlou-

há 20 minut a dá se bûhem ní stihnout

mnoho vûcí. Nejen ta svaãina, ale i povídá-

ní s kamarády, hra na mobilu a vût‰inou

i nûjaké to drobné poru‰ení ‰kolního fiádu.

Jako radní pro ‰kolství jsem bûhem ce-

lého ‰kolního roku pravidelnû do ‰koly do-

cházel a jiÏ neoceÀuji pouze délku velké pfie-

stávky, ale i mnoho dal‰ího. I zaãátek

leto‰ního ‰kolního roku byl ve znamení Co-

vid testování. Z uãitelÛ se pravidelnû stáva-

li „zdravotníci“ a velmi v˘konní úfiedníci. Té-

mûfi kaÏd˘ den nastupovala nûjaká tfiída do

karantény a nebylo v˘jimkou, Ïe po jejím

skonãení plynule pfie‰la do dal‰í karantény.

Distanãní v˘uka se stfiídala s v˘ukou pre-

zenãní a i s v˘ukou kombinovanou. ·kola v‰e

zvládala s pfiehledem a dobrou náladou.

Do této jiÏ tak dost komplikované situa-

ce se ‰kole ohlásila ‰kolní inspekce. O jejím

velmi kladném hodnocení jsem jiÏ infor-

moval v minulém ãlánku.

JiÏ pfied Vánocemi také vypukla závû-

reãná fáze dlouho pfiipravované rekon-

strukce ‰kolní jídelny. Jídelna byla zcela

uzavfiena jak pro v˘dej, tak i pro konzuma-

ci. I zde ‰kola na‰la odpovídající fie‰ení –

obûdy byly vydávány do jednorázov˘ch

obalÛ a konzumace probíhala v prostorách

‰kolní druÏiny. I toto organizaãnû velmi ná-

roãné období se ‰kole podafiilo úspû‰nû

zvládnout a od druhého pololetí se Ïáci

vrátili do vût‰í ‰kolní jídelny s nov˘m pá-

sem na odkládání pouÏitého nádobí.

Sotva se tro‰ku ustálila situace okolo

testování a Covidu, ani jsme se nestaãili na-

dechnout a pfii‰la vlna ukrajinsk˘ch ÏákÛ.

Velk˘ dík patfií zejména v‰em vyuãujícím,

ktefií se snaÏili tyto Ïáky zaãlenit do tfiídních

kolektivÛ. Pfii v˘uce ‰kola vyuÏívala tablety

s pfiekladaãi, jednotliví vyuãující si vyrábûli

dal‰í pomÛcky usnadÀující komunikaci. By-

ly vytvofieny skupiny ukrajinsk˘ch ÏákÛ pro

v˘uku ãe‰tiny.

Samozfiejmû pokraãovala pfiíprava ÏákÛ

devát˘ch tfiíd na pfiijímací zkou‰ky a sou-

ãasnû i douãování dûtí, které potfiebovaly

pomoc pfii návratu k prezenãní v˘uce po

období distanãní v˘uky.

Pfiijímací zkou‰ky probûhly v dubnu

a stejnû jako v pfiedchozích letech mÛÏe-

me s radostí konstatovat, Ïe v˘sledky na-

‰ich ÏákÛ byly opût nadprÛmûrné. V‰ichni

Ïáci jsou umístûni na vybrané stfiední ‰ko-

ly, vût‰inou jiÏ v prvním kole.

Chtûl bych touto cestou podûkovat ce-

lému uãitelskému sboru a v‰em zamûst-

nancÛm ‰koly za v˘bornû zvládnut˘ nároã-

n˘ ‰kolní rok.

V‰em pfieji hezké, klidné a dlouhé prázd-

niny.

Milan Anto‰, místostarosta

S koncem ‰kolního roku jsem i já zavzpomínal 

na svá ‰kolní léta.
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■ Ctûnice

■ Sobota 17. 9.

Jablkobraní (10.00–17.00 hod.) 

Bohat˘ program pfiipomene jiÏ 10 let

pÛsobení Muzea mûsta Prahy ve Ctûnicích.

Ctûnické jablkobraní nabídne opût jablka na

mnoho zpÛsobÛ – mo‰ty a peãené i nepe-

ãené jableãné speciality. V zámeckém par-

ku bude probíhat cel˘ den ruãní lisování

jablek, v˘roba mo‰tu z jablek z místního sa-

du a pro dûti je pfiipraven hrav˘ program. 

■ Sobota 10. 9.

BùH MIRANOVY DUBY 

âtvrt˘ roãník bûÏeckého závodu na cca

10 km provede bûÏce Vinofií a blízk˘m oko-

lím. Jde o kombinaci závodu na lesních

a polních cestách, ãást se bûÏí po silnici

a zámkové dlaÏbû. 

Bûh pofiádá mûstská ãást Praha-Vinofi.

V¯STAVA 

P¤ÍZEMÍ ZÁMKU

27. 5. – 2. 10.

BaÈa: boty v‰em!

Ve spolupráci s Muzeem jihov˘chodní

Moravy ve Zlínû je pfiipravena v˘stava za-

mûfiená na ‰evcovské fiemeslo, pfiedev‰ím

pak na jeho rozvoj na pfielomu 19. a 20. sto-

letí, na pfiechod od manufakturní k prÛmy-

slové v˘robû, jejímÏ nejlep‰ím pfiíkladem je

právû zlínská firma BaÈa. V˘stava je dopl-

nûna dobov˘mi odûvy a doplÀky za sbírek

Muzea mûsta Prahy, které dotváfií stále mo-

derní 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
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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: zavfieno, 

úter˘–nedûle: 10.00–18.00 hod.

státní svátek 28. 9.: 10.00–18.00 hod.

památek na svûtû, kterou spravuje právû

Muzeum mûsta Prahy. Historie cechÛ je do-

kumentována reprezentativními pfiedmûty,

jimiÏ se fiemeslníci hrdû hlásili ke svému

oboru.

■ Pfiedmût ãtvrtletí: Losovací osudí

cechu ‰evcÛ Starého Mûsta

Jednání cechÛ probíhala podle urãit˘ch

pravidel. Cechovní schÛze se musely konat

nejménû jednou roãnû, ale obvykle se ko-

naly ãtvrtletnû. Na schÛzi se probíralo pfii-

jímání nov˘ch uãÀÛ, tovary‰Û a mistrÛ, by-

ly vybírány pravidelné poplatky a také

vypláceny peníze potfiebn˘m. Jednání ce-

chu bylo zahájeno otevfiením v˘vûsního ‰tí-

tu a cechovní pokladny, od té chvíle nesmûli

ãlenové vstávat od stolu. Omezována byl

také délka proslovu, proto na stole nechy-

bûly pfies˘pací hodiny. Dal‰í nezbytnou v˘-

bavou pfii jednání cechu byly svícny, psací

potfieby a losovací osudí. Losovací osudí ce-

chu ‰evcÛ Starého Mûsta, které je vystave-

no v expozici ¤emesla v pofiádku, bylo vy-

robeno kolem roku 1800. 

Osudí z dubového dfieva je vybaveno zá-

suvkami na ukládání kuliãek dvou barev,

které byly pfii volbû vhazovány do otvoru

v krabiãce. Kuliãky jsou soustruÏeny z lipo-

vého dfieva a mofiené. Oblouková stfií‰ka

mûla ukr˘t ruku s kuliãkou, aby mohla b˘t

volba skuteãnû tajná.



Ctûnice ■
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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. 

■ Dûjiny obce Vinofi. Od pravûku 

do 20. století

Ve spolupráci s Mûstskou ãástí Praha-Vi-

nofi vznikla expozice seznamující s historií

této obce, od roku 1976 souãástí hlavního

mûsta Prahy. Zachycuje promûny Vinofie

v ãase, uvádí zásadní dûjinné události

a v tematick˘ch blocích je pozornost vû-

nována napfiíklad ‰kolství, v˘znamn˘m du-

chovním, vinofiskému zámku a starostÛm

obce. 

EXPOZICE 

V¯STAVNÍ SÁL ·PEJCHAR

■ NádraÏí Praha-Tû‰nov a Negrelliho

viadukt 

LITERÁRNÍ KAVÁRNA 

(ve 14.00 hod.)

■ Úter˘ 13. 9. – Václav Îmolík, 

Carmen Mayerová a Petr Kostka

Moderátor Václav Îmolík pozval na be-

sedu hereckou a manÏelskou dvojici Car-

men Mayerovou s Petrem Kostkou. 

ãlenkou Mûstsk˘ch divadel praÏsk˘ch. V je-

jím repertoáru jsou zastoupeny role jak

dramatické, tak konverzaãní, je v˘raznou

muzikálovou hereãkou. Nyní je bez stálého

angaÏmá, hostuje v divadlech v Mladé Bo-

leslavi a Liberci i u rÛzn˘ch soukrom˘ch

agentur. 

PROGRAMY PRO ·KOLY A ZÁJMOVÉ SKUPINY 

Programy se konají ve v‰ední dny: stfieda–pátek.

■ Komentované prohlídky

● ¤emesla v pofiádku

Komentovaná prohlídka expozice sezná-

mí náv‰tûvníky s dûjinami fiemesel a ce-

chovního sdruÏování od stfiedovûku po

souãasnost. Vhodné pro: 2. st. Z·, S·.

■ Tematické programy

● Tovary‰ova cesta na zku‰enou

Program je koncipován jako cesta vyu-

ãeného tovary‰e jdoucího do svûta na zku-

‰enou. Na základû vandrovnické kníÏky,

kterou dûti obdrÏí po interaktivní komen-

tované prohlídce, se samy vydávají na van-

dr po expozici. Vhodné pro: 1. st. Z·.

Rezervace na e-shopu muzea
nebo na e-mailu: 

lektorctenice@muzeumprahy.cz. 

● Ná‰ zákazník, ná‰ pán

V pfiízemí ctûnického zámku se Ïáci M·

a 1. st. Z· seznamují s obuvnick˘m fiemes-

lem, vázáním tkaniãek si procviãí jemnou

motoriku a hrou na prodavaãe obuvi zjistí

v‰e potfiebné o péãi o boty, ale i o zákazní-

ka. 2. st. Z· a niÏ‰í gymnázia seznamuje

vzdûlávací program s obuvnick˘m fiemes-

lem, historií firmy BaÈa, zejména pak s re-

klamními slogany firmy. Îáci si vyzkou‰í, ja-

ké je b˘t copywriterem reklamního spotu

vlastní navrÏené obuvi. Vhodné pro: 1. st.

Z·., 2.st. Z· a niÏ‰í gymnázia.

Carmen Mayerová pÛsobila v letech

1960–1967 v Klicperovû divadle v Hradci,

následnû pak byla mezi lety 1967–1991

Petr Kostka pochází ze starého divadel-

ního rodu, jehoÏ kofieny sahají aÏ do 1. po-

loviny 19. století. Po maturitû na Vy‰‰í hos-

podáfiské ‰kole sloÏil v roce 1957 úspû‰nû

zkou‰ky na DAMU. Studium ale nedokon-

ãil a v roce 1960 nastoupil do Mûstsk˘ch

divadel praÏsk˘ch, od roku 1974 hrál v Ná-

rodním divadle a v roce 1994 pfiestoupil do

souboru Divadla na Vinohradech, kde pÛ-

sobí dodnes. 

Expozice pfiedstavuje zaniklé praÏské

nádraÏí jako model ve velikosti H0. Model

budovy v mûfiítku 1: 87 vznikl dle pÛvod-

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

ku. Na digitálnû fiízeném koleji‰ti jsou v pro-

vozu repliky dobov˘ch vlakov˘ch souprav.

Modelov˘ Ïelezniãní provoz zahrnuje i traÈ

procházející po Negrelliho viaduktu, pod

nímÏ se nacházelo zhlaví tû‰novského nád-

raÏí. Model tohoto nejstar‰ího Ïelezniãního

mostu pfies Vltavu s pûti vlakov˘mi sou-

pravami, a to v mûfiítku N 1:160 a podobû

z roku 2013, je rovnûÏ souãástí expozice.
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Po dvou covidov˘ch letech se mohl zno-

vu uskuteãnit mezinárodní tábor, tentokrát

v Schulzendorfu. V leto‰ním roce se ho zú-

ãastnilo celkem 36 dûti ze tfietích aÏ pát˘ch

tfiíd základních ‰kol z ãeské Vinofie, polské

Kargowe a nûmeckého Schulzendorfu a 6 ve-

doucích. âeskou v˘pravu tvofiilo ‰est dívek,

‰est chlapcÛ a dvû vedoucí. 

V pondûlí 11. ãervence se na‰e v˘prava

nalodila do autobusu RegioJetu na auto-

busovém nádraÏí Praha-Florenc. Za vydat-

ného mávání dûtí i rodiãÛ jsme odjeli do

Berlína. Cesta trvala pfies 4 hodiny, ale by-

la velmi pohodlná, pouze s jednou zastáv-

kou v DráÏìanech. V Berlínû jsme naloÏili

kufry do auta, které je odvezlo na místo

a s dûtmi jsme doputovali do Schulzendor-

fu vláãkem a autobusem. Ubytovali jsme se

ve sportovní hale, kde na nás kromû rajské

a tûstovin ãekali hlavnû na‰i noví kamará-

di: Poláci, ktefií dorazili z Kargowe minibu-

sem a Nûmci. Po krátkém odpoãinku jsme

vyrazili na první v˘let k jezeru, kde ãekal in-

struktor s paddleboardy, které si dûti moh-

ly vyzkou‰et. 

V úter˘ ráno nás ãekala bohatá snídanû

a také balíãek jídla na cel˘ den. Vyrazili jsme

totiÏ autobusem do Spreewaldu, kde si dû-

ti vyzkou‰ely pádlování na jedné velké

a dvou men‰ích lodích. Cesta po vodních

kanálech byla dlouhá 7 km. ZÛstali jsme zde

témûfi cel˘ den a vrátili se aÏ na veãefii. ¤í-

zek s bramborem pfii‰el v‰em k chuti. Pfied

veãerní hygienou hrály dûti hry v tûlocviã-

nû a na venkovním hfii‰ti. 

s polskou vedoucí Terezou, která má v Pol-

sku taneãní ‰kolu. Po hygienû se v‰ichni

uloÏili ke spánku.

Na ãtvrtek byla pfiipravena náv‰tûva zá-

bavního parku Irrlandia, kde si dûti vy-

zkou‰ely fiadu atrakcí na suchu i ve vodû.

Klouzaly se na skluzavkách, prolézaly fiadu

prolézaãek, pro‰ly nûkolik bludi‰È a cach-

taly se ve vodním svûtû. Cel˘ den si ohrom-

nû uÏily. Po návratu jsme si dali peãené ku-

fie s bramborem a vafien˘m kvûtákem. A co

dal‰ího – pfiece fotbal, kluci by bez fotbalu

asi neusnuli. Bûhem her se dûti sbliÏovaly

a zaãaly spolu velmi hezky komunikovat. 
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Mezinárodní tábor 2022 v Schulzendorfu

Kdo se bál, mohl se alespoÀ vykoupat.

Zpût jsme se vrátili aÏ na veãefii. U pizzy se

dûti zaãaly vzájemnû seznamovat. Pfiipravily

si také lÛÏka a uloÏily se k prvnímu spaní. 

Ve stfiedu ráno po snídani nás ãekal opût

celodenní v˘let. Bylo krásné sluneãné po-

ãasí a my jsme cel˘ den strávili u jezera

s tobogánem a píseãnou pláÏí. Dûti stavûly

hrady z písku, koupaly se nebo si hrály na

dûtském hfii‰ti. Po návratu nás ãekal gulá‰

s bramborem a du‰enou zeleninou. Veãer

kluci hráli fotbal a dûvãata tanãila spoleãnû
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V pátek jsme nav‰tívili lezecké centrum

Die Gamse. Dûti si tam vyzkou‰ely rÛznû

obtíÏné lezecké stûny. Na obûd jsme se za-

stavili u McDonald’s. Odpoledne bylo vû-

nováno oblíben˘m nákupÛm v nákupním

centru. Dûti pfieváÏnû opatfiily dárky pro své

rodiny, ale nûco pro radost koupily také so-

bû. K veãefii nám pfiipravili rybí filé a bram-

borovou ka‰i. Na veãer si nûmeãtí pfiátelé

nachystali sportovní soutûÏe druÏstev.  KaÏ-

dé druÏstvo bylo tvofieno skupinou dûtí rÛz-

ného pohlaví a rÛzné národnosti. Dûti do

toho daly v‰echno, aby svou zemi neza-

hanbily. Nakonec ale vyhráli v‰ichni, proto-

Ïe jejich vzájemná spolupráce byla úÏasná. 

v˘bûru. Nakonec jsme se usadili do poho-

dlného autobusu a vrátili se zpût do Schul-

zendorfu, kde jsme se po veãefii vydali

s ãesk˘mi dûtmi na vycházku k schulzen-

dorfské radnici. Mûli jsme ‰tûstí a setkali

jsme se i s místním starostou Markusem

Mückem. Po návratu si je‰tû dûti prohlédly

‰kolní druÏinu. V‰ichni jsme z ní byli nad‰e-

ní, protoÏe funguje jinak neÏ ta na‰e. Má

spoustu místností, které jsou vÏdy zamûfie-

né na urãité téma (lego, stavebnice, puzzle,

pokusy, v˘tvarná dílna, technická dílna, ãte-

náfiská místnost atd.) Dûti si tak mohou vy-

brat místnosti k trávení odpoledního ãasu

podle svého zájmu. V kaÏdé místnosti mÛÏe

b˘t najednou jen deset dûtí. KaÏd˘ vycho-

vatel pak dohlíÏí na nûkolik místností, zda

je tam v‰e v pofiádku. Po prohlídce se dûti

vysprchovaly a uloÏily ke spánku. Poslední

veãer byl trochu ru‰nûj‰í, jako asi na kaÏdém

v˘letu, ale nakonec v‰ichni usnuli. 

Nedûle uÏ byla v duchu balení a úklidu.

Po snídani si dûti rozdaly malé dáreãky

a vzájemnû si vymûnily telefonní ãísla. Ja-

ko první se rozlouãily nûmecké dûti, pro

které si pfii‰li rodiãe. Pak odjeli Poláci a na-

konec se i na‰e skupina vypravila na auto-

busové nádraÏí v Berlínû. Cesta autobusem

z Berlína ubûhla velmi rychle, protoÏe vût-

‰ina z nás ji ãásteãnû prospala. Na Floren-

ci uÏ nás ãekali netrpûliví rodiãe a v‰ichni

se rozjeli do sv˘ch domovÛ. 
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Sobotní den jsme strávili ve westerno-

vém mûsteãku El Dorado Templin. Vyzkou-

‰eli jsme spousty aktivit divokého západu,

napfiíklad stfiílení z luku, jízdu na b˘kovi, jíz-

du v koãáfie i r˘Ïování zlata. KaÏd˘ si vybral,

co ho zajímalo nejvíc. Shlédli jsme také nû-

kolik divadelních i taneãních vystoupení, do

kter˘ch herci dûti velmi pûknû zapojovali.

Nechybûl ani obûd v podobû hranolkÛ a nû-

mecké klobásky nebo steaku podle vlastního

T˘den utekl jak voda. Na‰e pocity z v˘-

letu jsou pfiíjemné, protoÏe dûti byly spo-

kojené. Mají spoustu pûkn˘ch záÏitkÛ a fia-

du nov˘ch kamarádÛ. Moc dûkujeme

nûmeck˘m pfiátelÛm za velmi pûkn˘ pro-

gram a budeme se tû‰it na dal‰í spoleãná

setkání. 

Iveta Bou‰ová a Iveta Koníãková 
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Termín této akce je pevnû dan˘ na 30. 4.

i kdyÏ obãas se akce spojené s tímto „svát-

kem“ konají v nejbliÏ‰í moÏnou sobotu, jak

zrovna organizátofii mohou (aby si nemu-

seli brát dovolenou) a jak se zdá vhodné pro

náv‰tûvníky. Letos nám to ale krásnû vy‰lo

na sobotu, hurá! Ná‰ spolek ale rád dûlá vû-

ci rÛznorodû a netradiãnû. Rádi zkou‰íme

nové spolupráce, nebo vybíráme akcím ta-

ková místa, kam se zase tak ãasto nechodí.

A to byl i pfiípad leto‰ních âarodûjnic, kte-

ré byly koncipované hlavnû pro dûti. To jak

ãasovû, tak svou náplní. A protoÏe jsme vû-

dûli, Ïe okolní organizátofii ve stejn˘ den po-

fiádají také své projekty, tak jsme se snaÏili

nastavit ãas a zamûfiení tak, abychom si

vzájemnû nekonkurovali, ale naopak na se-

be navazovali. Proto jsme zaãínali na‰i ãa-

rodûjnou stezku jiÏ ve 14 hodin, aby si

mohly pfiijít nasát atmosféru i dûti nej-

men‰í. Na konci nechybûl ani mal˘ ohní-

ãek v ObÛrkách pod skálou. Toto místo pro

zakonãení jsme vybrali proto, Ïe více jak

pfied deseti lety se tu âarodûjnice pofiáda-

ly (to místo má své kouzlo) a navíc je to

blízko k Hoffmanovu dvoru, kde navazoval

program dospûlej‰í s velk˘m ohnûm. Poãa-

sí nám pfiálo a doufáme, Ïe jste si to uÏili

stejnû, jako my. 

No a co bude dál? Asi nûco nového a ji-

ného. V jin˘ ãas a na jiném místû, tû‰te se!

(J.â.H.)

âáry zase trochu jinak a co dál? 

I letos ná‰ spolek oslovila fieditelka KC

Vincent Markéta Kilingerová, zda bychom

se zúãastnili a vytvofiili jedno zastavení na

úspû‰né rodinné akci s dlouholetou tradi-

cí – Vinofisk˘ vandráãek. 

Bylo nám ctí a na krásném místû hfii‰tû

v Podskalí jsme vás pfiivítali v sobotu 28. kvût-

na 2022 jako desáté zastavení v na‰em kul-

turním stanu, kde byly pro dûti pfiipraveny

dvû rÛznû obtíÏné skládaãky na‰eho loga,

a dospûláci nám mohli vyplnit anketu, kte-

ré kulturní akce se jim ve Vinofii líbí, nebo

naopak chybí. Jako pfiipomínka jim slouÏi-

ly plakáty akcí, které jsme sami pofiádali,

nebo se na nich nûjak úãastnili. 

Za pozvání nejen na tuto akci, za její vel-

mi hezk˘ závûr ve farské zahradû u ohnû

s kytarami, ale i spolupráci na spoustû dal-

‰ích akcích, bychom jako spolek chtûli tou-

to cestou moc podûkovat právû fieditelce

KC Vincent Markétû Kilingerové. (G.R.K.)

Vinofisk˘ vandráãek
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âmárání po zdi? Kdo to zase vymyslel?

UkáÏeme to dûtem a budou ãmárat i jinde! 

Takové reakce a jim podobné se zaãaly

oz˘vat poté, co jsme se obrátili prostfied-

nictvím Z· ve Vinofii na rodiãe dûtí a chtû-

li jsme, aby nás podpofiili svou úãastí na tak

trochu jiném dûtském dni. 

Nápad s vizuálním propojením v˘tvar-

ného tématu s hlavním v˘robním artiklem

strojírny – kolejemi, patfií Janû âesákové

Hyklové, ale hlavními v˘tvarníky byly pfie-

dev‰ím desítky dûtí z Vinofie, ktefié se za-

pojily jak individuálnû se sv˘mi rodiãi, ale

i jako ‰kolní tfiídy místní Z· se sv˘mi uãi-

telkami. Zájmov˘ krouÏek Streamkids spo-

jil malování i s moÏností animace. Vznikla

tak bûhem sobotního odpoledne krásná

a unikátní památka. A také jedna z tzv. Le-

gal wall, coÏ je zeì, na kterou je moÏné le-

gálnû a beztrestnû malovat, ale také podle

urãit˘ch pravidel, coÏ pfiipomínají cedule na

zdi pfiipevnûné. Jakékoliv malování jinde je

vÏdy trestn˘m ãinem. Toto zásadní pravidlo

pfiipomnûl v‰em úãastníkÛm i stráÏník

mûstské policie. 

V rámci doprovodného programu moh-

ly dûti vidût i spolek historického ‰ermu CI-

TADELA, jednotku hasiãského záchranného

sboru ze sousedního Jen‰tejna, tematickou

pohádku o ‰tûtkách od Báry Maryskové

a o hudební doprovod se postaral hudeb-

ník LÁSKA a z rádia Kiss DJ DEJL. Doufáme,

Ïe se vám na‰e nová dominanta libí. 

Dûtsk˘ den s PraÏskou strojírnou = LEGAL WALL

Jak to ale v‰echno zaãalo…

Generální fieditel firmy PraÏská strojírna,

a.s. Robert Masaroviã se jiÏ více neÏ pfied

rokem obrátil na ná‰ spolek, Ïe by chtûl nû-

jaké komunitní propojení této velké firmy

ve Vinofii s jejími obyvateli, nejlépe dûtmi,

a k tomuto úãelu by firma poskytla svoji

zeì, lemující Mladoboleslavskou ulici pfied

v˘jezdem z Vinofie smûrem na Brand˘s nad

Labem.

Rozhodli jsme se, Ïe tuto v˘zvu pfiijme-

me a zaãaly horeãné pfiíprava a vym˘‰lení

konceptu akce, která by se k tomu hodila.

Vzhledem k situaci s opatfieními souvisejí-

cími s covidovou pandemií, jsme v‰ak akci

o rok odloÏili a nakonec nám vy‰el termín

4. ãervna 2022 a akce urãená hlavnû pro

dûti – Dûtsk˘ den s PraÏskou strojírnou. 
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Pfied zahájením dûtského dne v‰ak pro-

bûhla je‰tû jedna men‰í akce, která také za-

brala mûsíce pfiíprav a bude ve Vinofii trva-

lou památkou – odhalení komunitního

místa s kapliãkou.

Na rohu ulic Ke Ml˘nku a U Bakaláfie stá-

vala jedna z pÛvodních 44 kapliãek Svaté

cesty (Via sancta), kterou vybudovali jezuité

v 17. století. Tak vznikl nápad toto místo pfii-

pomenout, oÏivit a také komunitnû propojit

s obyvateli Vinofie a tak jsme se rozhodli vy-

tvofiit zde odpoãinkové komunitní místo.

Autorem návrhu a realizace je v˘tvar-

ník Josef ·porgy a architekt Jindfiich Synek,

barokní plastika, která je umístûna v horní

ãásti, je darem paní Aleny Laufrové.

I na vzniku tohoto komunitního místa se

finanãnû podílela PraÏská strojírna a.s.,

Hnutí Fokolare, firma Adron, Nadace ãeské

památky a Mâ Praha-Vinofi. 

Vûfiíme, Ïe zde pfii odpoãinku na krás-

n˘ch laviãkách, strávíte pfiíjemné chvíle

s rodinou, pfiáteli i s dal‰ími vinofisk˘mi

sousedy. (G.R.K.) 

Odhalení komunitního místa

Na závûr ‰kolního roku jsme pro vás pfii-

pravili pohádku o Machovi a ·ebestové. Po

návratu z prázdnin bychom se zase pfied

zaãátkem toho ‰kolního roku nového ve

stfiedu 31. srpna 2022 se‰li u pohádky o Ko-

sích bratrech, vÏdy od 18 hod. u dûtského

hfii‰tû v zahradû zámku Ctûnice. 

V sobotu 22. fiíjna 2022 bychom opût rá-

di zavedli dûti do POHÁDKOVÉHO LESA

a zaãátkem listopadu vás pozvali na tra-

diãní LAMPIONOV¯ PRÒVOD a v prosinci

zase MIKULÁ· JDE VINO¤Í. Tak se na vás

moc tû‰íme a pfiejeme plno krásn˘ch let-

ních a sluneãn˘ch záÏitkÛ. (G.R.K.)

Va‰e KULTURA VINO¤, z.s.

Co chystáme?



Ze Ïivota Vinofie ■

11

Leto‰ní vandrování jsme naplánovali na

sobotu 28. kvûtna. PfiestoÏe to bylo datum,

kdy v mnoha mûstech a obcích probíhaly

oslavy Dne dûtí, Vinofi nemûla ani tento den

o malé turisty nouzi. Pro mnohé rodiny je

Vinofisk˘ vandráãek jiÏ skuteãná tradice, na

kterou se v‰ichni velmi tû‰í. To v‰e se do-

zvídáme hned v cíli, kdy nám sdûlujete své

dojmy pfii pfiedávání diplomÛ. Máme tak

bezprostfiední zpûtnou vazbu a víme i kde to

vázlo a kde naopak ‰lapalo, které stanovi‰-

tû bylo nároãnûj‰í nebo které zábavnûj‰í. Le-

tos, díky prodlouÏené startovací dobû (star-

tovalo se o hodinu déle), jste zaznamenali

vût‰í prostor a pohodu na celé trase. Také se

zaãínalo uÏ dopoledne a rodiny, které si pfii-

vstaly, stihly za cel˘ den i dal‰í akce v okolí.

Jiní vandrování pojali jako celodenní zába-

vu a nespûchali. Do organizace Vinofiského

vandráãka je zapojeno opravdu velké mnoÏ-

ství úÏasn˘ch lidí, ktefií letos zajistili 14 sta-

novi‰È. Trasa byla dlouhá a nároãná, o to

vût‰í spokojenost byla vidût ve v˘razech ma-

l˘ch i velk˘ch úãastníkÛ v cíli. Farská zahra-

da byla pak dokonal˘m místem kde sloÏit

svá unavená tûla, dopfiát si obãerstvení

a zbytek dne strávit u ohnû. 

Gratulujeme v‰em mal˘m i velk˘m

úãastníkÛm a dûkujeme v‰em, ktefií s orga-

nizací pomáhali. 

Markéta Kilingerová

Jak jsme vandrovali

Ve stfiedu 22. ãervna v nakladatelství

Nová vlna vy‰el poprvé ãesky kultovní dût-

sk˘ italsk˘ román „âipí” Maria Lodiho v pfie-

kladu Kláry Löwensteinové. Vydání inicio-

valy dûti z prvních a druh˘ch tfiíd ãakovické

‰koly a dal‰ích ‰kol a institucí z celé âeské

republiky, dále pak patroni „âipího“ reÏisér,

scenárista, spisovatel a fotograf Ivan Fíla

a lingvista Giorgio Cadorini a laskaví spon-

zofii. V‰em patfií velké podûkování.

Dûti i jejich doprovod co nejsrdeãnûji

zveme na slavnostní kfiest knihy spojen˘

s v˘stavami „âeské dûti malují âipího” a „Co

bych dûlal, kdybych byl âipí”, kter˘ se usku-

teãní v pondûlí 19. záfií od 17.00 v Ateliéru

na pÛdû ãakovického zámku. 

Kdo je nedoãkav˘ a nechce ãekat aÏ do

záfií, kdy spustíme projekt „âipí do ‰kol“

a na kfiest knihy, mÛÏe si âipího objednat jiÏ

nyní na portálu Kosmas:

https://www.kosmas.cz/knihy/296816/cipi 

nebo si o nûj napsat paní pfiekladatelce na

klaralowenstein@yahoo.it. Ráda vám âipí-

ho osobnû s vûnováním doruãí nebo po‰le

po‰tou.

Po pfieãtení budeme vdûãni za krátkou

recenzi na:

https://www.facebook.com/groups/167060

5939939967 nebo na Kosmasu.

Srdeãnû

Klára Löwensteinová, pfiekladatelka

Zdenûk Rampas, nakladatel

KniÏní novinka pro dûti „âipí” 

je na svûtû!
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5.ãervna 2022 se opût farní zahrada ro-

zeznûla hlasy dûtí. Nedûlní odpoledne jiÏ

tradiãnû patfiilo Dûtskému dni tentokrát na

téma Mûsto pfiátelství. Dûti samy v úvod-

ním slovu oznamovaly, co v‰e do mûsta

patfií, a jak vypadají jednotlivá zastavení, za

které se sbírají body. Malí i vût‰í sportovci

zdolávali v˘zvy lanového centra, dob˘vali

skákací hrad, zdobili perníãky, poznávali by-

linky, nebo stlali postel v hotelu pro hosty.

Mohli jste najít i model WC v provedení

klukÛ, nebo poznávat svût na stanovi‰tích,

která pfiipravili na‰i pfiátelé z Ukrajiny.

Jak se slu‰í na mûsteãko pfiátelství, lidé

pr˘ byli na sebe velmi milí, vzájemnû si po-

máhali plnit úkoly a tak nebyl snad nikdo,

kdo nezískal odmûnu, pitíãko, dobrÛtky

a malou hraãku.

O pfiíjemnou atmosféru se staralo kolem

30 dobrovolníkÛ a akce jako obvykle byla

realizována Hnutím Focolare, místní far-

ností a Sokolem za podpory Mûstské ãásti.

Jak nás ujistily dûti pfii závûreãném rozlou-

ãení, moc se líbila a pr˘ se tû‰í na pfií‰tí rok.

Odpoledne se zúãastnilo pfies 500 osob

a soutûÏících dûti bylo více neÏ 180.

Vûfiíme, Ïe pfií‰tí rok se opût uvidíme pfii

podobné akci. 

Za t˘m realizátorÛ

Marie Nováková

Dûtsk˘ den na farní zahradû
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❚ Zápis do M· – probûhl 3.a 4.5.2022

a 2.6.2022 pro ukrajinské dûti. Uspokojili

jsme v‰echny zájemce z Prahy - Vinofie, kte-

r˘m budou do 31.8.2022 tfii roky. 

❚ Zápis do Z· pro ukrajinské dûti – byl

2.6.2022, v‰echny ukrajinské dûti bydlící ve

Vinofii jsme do ‰koly pfiijali, od nového ‰kol-

ního roku oãekáváme mírnû pfies 30 tûch-

to dûtí. Kapacita ‰koly je tímto zcela vyãer-

pána.

❚ Hodnocení ‰kolního roku – bûhem ‰kol-

ního roku byla provedena rekonstrukce ku-

chynû, byla vymûnûna myãka nádobí, roz-

‰ífiena jídelna a instalován odkládací pás na

pouÏité nádobí. Odpadly fronty pfii vracení

tácÛ s nádobím. Pro dûti bylo ve ‰kole otev-

fieno 20 skupin krouÏkÛ rÛzného zamûfiení.

Zapojilo se kolem 300 dûtí. ·kolní v˘uka by-

la jako kaÏdoroãnû pestrá, kromû klasické-

ho uãení pracovaly dûti v rÛzn˘ch projek-

tech, nav‰tûvovaly divadla a jiné v˘ukové

pofiady, zúãastnily se úspû‰nû mnoha spor-

tovních a vûdomostních soutûÏí, absolvo-

valy celou fiadu v˘letÛ a exkurzí. Îáci moh-

li pfii v˘uce vyuÏívat i venkovní uãebny na

pfiedzahrádce, coÏ bylo v tepl˘ch dnech vel-

mi oblíbené. Z vût‰ích akcí se konaly dva

turnusy lyÏafiského v˘cvikového kurzu ve

StráÏném v Krkono‰ích, aby mohli kurz ab-

solvovat i Ïáci, ktefií o nûj vloni kvÛli covi-

du pfii‰li. 

Dále vût‰ina tfiíd vyjela koncem ‰kolní-

ho roku na ‰koly v pfiírodû. V dubnu pro-

bûhly pfiijímací zkou‰ky na stfiední ‰koly.

V‰ichni Ïáci IX.roãníku se dostali na zvole-

né ‰koly, vût‰ina jiÏ v prvním kole. Na více-

letá gymnázia odchází 4 Ïáci VII.roãníku a 6

ÏákÛ V. roãníku.

❚ PrÛbûÏn˘ pfiíliv ukrajinsk˘ch dûtí do ‰ko-

ly se nám podafiilo zvládnout s velk˘m pfii-

spûním tlumoãnice paní Beshnovové, kte-

ré tímto velice dûkujeme. 

❚ V˘hled na dal‰í ‰kolní rok – budou otev-

fieny tfii první tfiídy po cca 23 dûtech, umís-

tûny budou v hlavní budovû ‰koly. Îádné

tfiídy se letos nespojují, budeme mít 29 tfiíd

(pfiibude jedna), poãet ÏákÛ naroste na pfii-

bliÏnû 680. V˘uku máme vût‰inou zaji‰tûnu

kvalifikovan˘mi uãiteli, budeme pokraãovat

dále podle na‰eho ‰kolního vzdûlávacího

programu. Ve‰keré informace budeme prÛ-

bûÏnû publikovat na internetu. 

Zahájení nového ‰kolního roku – bude
ve ãtvrtek 1. 9. 2022 v 8 h. PrvÀáãky pfii-
vítáme ve ‰kolní jídelnû, ostatní dûti ve
sv˘ch tfiídách. Rodiãe nov˘ch prvÀáãkÛ
mûli v ãervnu schÛzku s budoucími uãi-
telkami sv˘ch dûtí, kde obdrÏeli v‰ech-
ny potfiebné informace, které jsou rovnûÏ
na webu ‰koly.

Dûti ze 2. a 3. roãníkÛ si v pátek 29. dub-

na uÏily ãarodûjnické dopoledne, které pro

nû pfiipravili Ïáci 9. tfiíd. Malé ãarodûjky

a ãarodûjové pfii‰li v kouzeln˘ch kost˘mech

a mûli za úkol projít nároãnou trasu. Ta mû-

la 15 zastavení, napfiíklad závodili na ko‰-

tûti, lovili klíã ze slizu, probíhali pavuãinou,

proletûli se na kruzích jak netop˘fii ãi si mu-

seli zapamatovat zaklínadlo. Na závûr mu-

seli je‰tû vylu‰tit tajenku z runového písma.

Komu se v‰e podafiilo, mohl si vyzvednout

drobnou odmûnu. A zvládli to v‰ichni!

O tom, Ïe se v‰em akce líbila, svûdãí slo-

va Vûry BartÛ‰kové, tfiídní 2.C: „Chtûla jsem

deváÈákÛm moc podûkovat za dne‰ní akci.

Bylo to fakt super! Dûti nejvíce ocenily, Ïe

na nû byli ‚ty velk˘‘ hodní, a Ïe se jim ne-

smáli, kdyÏ jim nûco ne‰lo, a pr˘ jim se v‰ím

pomohli. A pfiání bylo, aby takov˘ch krás-

n˘ch dní bylo ve ‰kole je‰tû hodnû!“

âarodûjnice  – velcí pro malé

Základní ‰kola

Dne 9. 5. se v Základní ‰kole Vinofi usku-

teãnila charitativní akce „Svaãina pro Ukra-

jinu“. Îáci z 6. roãníku pfiinesli z domova

vlastnoruãnû napeãené koláãe, buchty, per-

níky, muffiny a dal‰í dobroty. Tyto poté pro-

dávali bûhem velké pfiestávky na chodbû

sv˘m spoluÏákÛm. V‰ichni Ïáci i uãitelé si

nûco koupili a jídlo ‰lo rychle na odbyt. Pfii

této akci jsme vybrali 17 408 Kã, které jsme

následnû zaslali na úãet SOS Ukrajina âlo-

vûka v tísni.

Mûli jsme dobr˘ pocit, Ïe jsme pomohli

tûm, ktefií to potfiebují. Dûkujeme v‰em, kte-

fií si na‰e v˘robky koupili.

Za 6. tfiídy 

D. ·lesinger, V. Koucká, A. Drdová

Svaãina pro Ukrajinu
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Nejpozdûji od 1. záfií 2023, resp. 2024 (2.

stupeÀ) musí v‰echny základní ‰koly zaãít

uãit informatiku podle nového rámcového

vzdûlávacího programu. Z informatiky, jejíÏ

náplní bylo nauãit dûti pfieváÏnû uÏivatel-

sk˘m dovednostem na poãítaãi, se stává

vzdûlávací obor zamûfien˘ na rozvoj infor-

matického my‰lení a na porozumûní zá-

kladním principÛm digitálních technologií.

Spoleãnû se zmûnou obsahu vyuãovaného

pfiedmûtu se mûní i ãasová dotace. Dfiíve

mûly dûti informatiku jen ve dvou roãnících

za celé devítileté studium. Nov˘ rámcov˘

plán poãítá s trojnásobn˘m nav˘‰ením po-

ãtu hodin informatiky.

Vinofiská ‰kola pfie‰la uÏ v záfií 2021 dob-

rovolnû na tuto novou koncepci v˘uky in-

formatiky.  Máme za sebou první rok, kdy

se informatika uãila v kaÏdém roãníku, od

ãtvrté po devátou tfiídu. Dûti se uãily neje-

nom ovládat poãítaã, ale získávají i pfied-

stavu o tom, jak vznikají programy a jak

fungují jednotlivé technologie. Uãí se roz-

poznat, zda je vhodné zadanou úlohu fie‰it

s pomocí poãítaãe, snaÏí se najít její opti-

mální fie‰ení, a to následnû zapsat progra-

movacím jazykem. 

Pracujeme v programovacím jazyce Sc-

ratch, kter˘ byl vyvinut speciálnû pro dûti

ze základních ‰kol, aby se mohly hravou

formou seznámit se základy algoritmizace

a programování. Dûti vytváfií postupnû jed-

noduché animace a hry a snaÏí se své kre-

ativní nápady pfievést do „fieãi strojÛ“. 

Pro zpestfiení hodin informatiky ‰kola

nakoupila tfiicet mikropoãítaãÛ BBC Mic-

ro:bit. Na nich si mohou dûti vyzkou‰et

programování zase trochu jinak. Micro:bit

je totiÏ destiãka nabitá senzory, má akce-

lerometr, kompas, teplomûr, mikrofon i re-

produktor, snímaã naklonûní, 25 ledek, kte-

ré fungují i jako senzor intenzity svûtla,

umoÏÀuje tedy ÏákÛm do jejich tvofiení za-

pojit i data z reálného svûta. Po doplnûní

vnûj‰ími obvody s ním lze ovládat i rÛzné

motory a serva, sestrojit tfieba dálkovû ovlá-

dané autíãko, inteligentní ovládání rolety

nebo automatick˘ zavlaÏovaã. Micro:bity si

dûti vyzkou‰ely zatím jen na nûkolika ho-

dinách, ale mûly velk˘ úspûch.

Koncem ‰kolního roku se vybavení ‰ko-

ly rozrostlo je‰tû o dvû 3D tiskárny Prusa

MINI+. Tû‰íme se, Ïe si na nich po prázd-

ninách vytiskneme díly k vlastním robotÛm

nebo si vyrobíme nûjakou pûknou 3D v˘u-

kovou pomÛcku.

Iva Javorková

Informatika na základní ‰kole

Tfiída 2.A vyplula 6. 6. – 10. 6. 2022 na

svoji první ‰kolu v pfiírodû. I kdyÏ poãasí

v pondûlí ráno, chvilku pfied odjezdem, ne-

vypadalo ideálnû, po pfiíjezdu do ·tûdroní-

na (obec leÏící nedaleko Orlické pfiehrady)

se obloha vyjasnila a nám zaãala skvûlá t˘-

denní pirátská plavba. Posádka ãítala 21 od-

váÏn˘ch, natû‰en˘ch a zvídav˘ch pirátÛ.

První den ãekaly piráty zkou‰ky zdat-

nosti, dÛvûry a odvahy, které jsou na spo-

leãné lodi velmi dÛleÏité. Bylo potfieba

i prozkoumat okolí.

Druh˘ den jsme se probudili do de‰ti-

vého dne, proto jsme radûji zÛstali v pod-

palubí a vyuÏili jsme dopoledne na v˘robu

‰átkÛ, vlajek. Odpoledne se poãasí umoud-

fiilo a my jsme mohli pokraãovat v odpo-

lední venkovní zábavû.

Ve stfiedu uÏ nám poãasí opût pfiálo. Po-

silnûni vydatnou snídaní a v batÛÏku pfiipra-

venou pofiádnou svaãinou jsme vyrazili na

celodenní v˘let na hrad Zvíkov. âást pirátÛ

·kola v pfiírodû 2.A – ·tûdronín

Ve stfiedu 27. kvûtna se v âesku konal

6. roãník soutûÏe ScratchCUP. Síly se po-

mûfiovaly v programovacím jazyce Scratch,

kter˘ je primárnû urãen˘ pro Ïáky druhého

stupnû základních ‰kol a vícelet˘ch gym-

názií. SoutûÏící mûli za úkol bûhem 90 mi-

nut naprogramovat tfii zadané úlohy, které

provûfiily jejich orientaci v programovacím

jazyce i logické my‰lení. Letos poprvé se

soutûÏe zúãastnilo i devût dûtí z vinofiské

‰koly. V‰ech devût se umístilo v prvních

dvou tfietinách v˘sledkové listiny.

První místo v na‰í ‰kole patfií Tobiá‰i

Kautskému z 5.C (celkové 9. místo), druhou

pfiíãku obsadil Filip Grochál z 6.A (celkové

31. místo), o tfietí místo se dûlí Franti‰ek Bí-

lek a Martin Orság ze 7.A a 7.C (celkové

33. místo). 

Gratulujeme.

Iva Javorková

ScratchCUP
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‰la prozkoumat samotn˘ hrad a ãást pirátÛ

zÛstala nejprve v podhradí a poté se vydala

na prÛzkumnou plavbu proti proudu fieky

Otavy. Po krátkém prÛzkumu se v‰ichni vrá-

tili k hradu, kde se obû skupiny spojily a vy-

razily zpût do tábora pfies les. Zde do‰lo k ná-

roãnému úkolu, sbûru klestí pro veãerní

táborovou vatru, která byla zaÏehnuta po ve-

ãefii a na které si piráti opekli bufity. Noãní bo-

jovkou jsme zakonãili nároãn˘ den. 

Ve ãtvrtek se piráti vydali na dopolední

procházku. Pfiekvapení na nû ãekalo v cíli

cesty. Na trampolínách se pofiádnû vyfiádi-

li. A protoÏe kaÏd˘ správn˘ pirát by alespoÀ

jednou v Ïivotû mûl najít svÛj poklad, od-

poledne se ho vydali hledat. Truhla plná

dobrot byla nalezena. Spravedlivé dûlení

ukázalo, Ïe piráti drÏí pfii sobû. Poslední ve-

ãer jsme si chtûli co nejvíce uÏít, proto dis-

kotéka byla tou nejlep‰í volbou.

Na ‰kole v pfiírodû se nám moc líbilo a uÏ

se tû‰íme, aÏ nám opût zafouká vítr do pla-

chet a my spoleãnû zase nûkam vyplujeme.

Eva Palkovská a Hana Weishauptová

V pondûlí 13.ãervna vyrazily tfiídy

3.C a 1.B na spoleãnou ‰kolu v pfiírodû do

·tûdronína poblíÏ Písku. 

I pfies poãáteãní komplikace s dopravou

(cca hodinové zpoÏdûní) jsme v pofiádku

dorazili do penzionu „U VaÀáãÛ“. Pobyt jsme

zaãali v˘born˘m obûdem. Bûhem odpoled-

ne se v‰echny dûti promûnily v mofieplav-

ce. Instruktofii je rozdûlili do ãtyfi lodí a po-

sádky pak hrály spoustu her, soutûÏily

a vym˘‰lely názvy pro své lodû. Pfii pozná-

vání okolí vyrazily také k fiece Otavû, kde ry-

báfii zrovna vylovili kapra. Jedno z dûti ho

pak pustilo zpût do vody. Veãer se vyhod-

nocovaly soutûÏe a také úklid na pokojích.

Nûkteré pokoje dostaly sluníãko, ale nûkte-

ré prasátka. Sluníãka si vylosovala sladkou

odmûnu a prasátka úklid jídelny po veãefii.

Veãer se v‰ichni uloÏili ke spánku a celkem

rychle usnuli. 

V úter˘ jsme posnídali, tfieÈáci si dopo-

ledne napsali deníãek a zahráli pár her.

A prvÀáci dohánûli, co zame‰kali, kdyÏ by-

la paní uãitelka nemocná. K obûdu si dûti

pochutnaly na ovocn˘ch knedlíkách

a chvilku si odpoãaly pfii poledním klidu.

Odpoledne je ãekala v˘prava do lesa se sta-

vûním domeãkÛ, které se jim mimochodem

opravdu povedly. Také hledaly po lese zví-

fiátka, která si i s jejich jmény a obrázky mu-

sely zapamatovat a doma je pak zapsat, aby

získaly body pro svou posádku. Po veãefií

je‰tû zvládly nûkolik vûdomostních her

a seznámily se s Morseovou abecedou. Pak

uÏ hurá do sprchy a do post˘lek. 

Ve stfiedu ráno hned po snídani se

v‰echny posádky vydaly na v˘let na hrad

Zvíkov. KaÏd˘ mofieplavec si do svého ba-

tÛÏku zabalil jídlo a pití na cel˘ den. Cesta

lesem rychle ubíhala a s jednou zastávkou

na svaãinu jsme byli za chvilku u hradu. Po

prohlídce hradu následovala okruÏní plav-

ba lodí kolem hradu a po fiece Otavû a zpût.

Z vody byl hrad je‰tû hezãí neÏ zevnitfi.  Tfie-

Èáci trochu závidûli prvÀáãkÛm, ktefií vy-

stoupili z lodi dfiíve a zkrátili si tím cestu

domÛ. Ale kdybychom se nevrátili, kluci by

pfii‰li o nákupy suven˘rÛ a to by se jim ta-

ké nelíbilo. Po nákupech jsme se vydali na

cestu zpût.  Nohy uÏ trochu bolely, takÏe

i kdyÏ jsme ‰li stejnou cestou, pfiipadala

v‰em nûjak del‰í. Po návratu se v‰ichni

osvûÏili a pookfiáli pfii koupání v bazénu.

A pfii dfiívûj‰í veãefii nabrali sílu na opékání

bufitÛ a noãní bojovku. Bojovku zvládli té-

mûfi v‰ichni, i kdyÏ nûktefií byli docela vy-

stra‰ení. 

âtvrtek byl sluneãn˘ den a po snídani

jsme si zahráli pár her, napsali deníãek

a ãetli si. Po poledním klidu vyrazily dûti

spoleãnû s instruktory do lesa hledat po-

klad. Samozfiejmû nebylo to tak jednodu-

ché. Musely splnit nûkolik úkolÛ - jako zaz-

pívat písniãku o koních, trefit strom ‰i‰kou,

v okolí najít a pojmenovat 10 pfiírodnin.

KdyÏ v‰e splnily, dostaly Morseovkou za‰if-

rovanou indicii, která jim po vylu‰tûní na-

povûdûla, kde hledat poklad. Po chvilce hle-

dání se podafiilo, a jeden z námofiníkÛ

poklad na‰el. Z lesa nás bohuÏel vyhnala

blíÏící se boufika, a tak program pokraãoval

v areálu penzionu, kde se také mofieplavci

spravedlivû podûlili o kofiist a v‰ichni byli

spokojeni.  Potom se hrálo bûhací „âlovû-

ãe, nezlob se“. Dûti si pofiádnû zabûhaly. Nej-

víc ty, které se nûkolikrát nechaly vyhodit

tím, Ïe je nûkdo pfii bûhu chytil. Po hrách

následovalo vyhodnocení, rozdûlení vlnek

podle splnûn˘ch úkolÛ a pfiedání diplomÛ

a diskotéka. K na‰emu pfiekvapení se dûti

skuteãnû velmi aktivnû pustily do tance

a veãer si opravdu uÏily, i kdyÏ se venku ãer-

ti Ïenili a lilo jako z konve. Nakonec se

v‰ichni po nároãném dnu uloÏili ke spánku

a v klidu prospali poslední noc.

V pátek ráno jsme si po snídani zabalili

vûci do kufrÛ a uklidili pokoje. Zapsali jsme

si poslední informace do sv˘ch deníãkÛ, da-

li si svaãinku, a sice opût se zpoÏdûním, ale

pfiece, jsme vyrazili k domovu. I kdyÏ byly

dûti na ‰kole v pfiírodû spokojené, tû‰ily se

domÛ. 

Iveta Bou‰ová a Dana Mí‰ková

·kola v pfiírodû 3.C a 1.B
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29. bfiezna odstartoval 12. roãník nej-

vût‰ího halového turnaje pro Ïáky a Ïáky-

nû 1. a 2.tfiíd. Díky tomuto turnaji se tak

mohou stovky mal˘ch fotbalistÛ a fotba-

listek tû‰it na zábavu a uÏívat si potû‰ení

plynoucí z fotbalu. V prÛbûhu mûsíce se

odehrálo osm základních kol, ze kter˘ch

ãtyfii t˘my postoupily do semifinále. Hraje

se systémem 1+4 a hrací doba je 10 minut

hrubého ãasu. Na‰e ‰kola byla vylosována

do 3. základního kola, které se konalo 31.

bfiezna. UÏ po páté se hrálo na domácí pÛ-

dû, v tûlocviãnû Z· Vinofi. Odehráli jsme pût

zápasÛ, ve kter˘ch jsme dali 24 gólÛ a pou-

ze 2 góly dostali. Právem se ‰est chlapcÛ

a jedna dívka umístili na druhém postupo-

vém místû a obdrÏeli stfiíbrn˘ pohár a me-

daile. 19. dubna jsme odehráli semifinále

v hale Jedenáctka na Praze 4. V 6.30 h. jsme

vyrazili autobusem smûr Chodov. Byly na-

losovány dvû skupiny. Ve své skupinû jsme

skonãili tfietí a v zápasech o celkové umís-

tûní ‰estí. Do finále postoupily pouze dva

t˘my, ale i tak jsme odjíÏdûli spokojeni

a s dobrou náladou.

Na závûr dûkujeme panu Petru Kamit-

zovi, kter˘ se ujal trenérské role a po celou

dobu turnaje se dûtem vûnoval. Mal˘m fot-

balistÛm a fotbalistce dûkujeme za skvûlé

sportovní záÏitky a v˘bornou reprezentaci

na‰í ‰koly. 

Sportu zdar a fotbalu zvlá‰tû!!!

Sestava t˘mu Z· Praha – Vinofi: Oliver

Procházka (G), Franti‰ek Jandák, Jifií Ledvi-

na, Leo Mandel, Natálie Kamitzová, Jan

Kurka, David Horáãek 

Jitka Kuchlerová a SoÀa âervenková

·kolní druÏina

12. roãník PraÏského dûtského fotbalového turnaje

Drazí rodiãe a ãtenáfii vinofiského zpra-

vodaje, 

opût pfiiná‰ím pár krátk˘ch informací

o na‰em druÏinovém Ïivotû. Co mûly Va‰e

dûti ãi vnouãata moÏnost zaÏít a proÏít. âas

od posledního psaní byl pln˘ zajímav˘ch

akcí jak kulturních a v˘tvarn˘ch, tak spor-

tovních, takÏe vûfiím tomu, Ïe si kaÏdé dít-

ko na‰lo oblast svého zájmu. 

Dne 26. 4. 2022 probûhla ve spolupráci

s KC Vincent pfiedná‰ka „O veverkách“ spo-

jená s moÏnou v˘robou krmítek. Pfiedná‰ku

si pro dûti pfiipravila paní Hofiáková. Dûti

byly nad‰ené z nov˘ch poznatkÛ. 

V mûsíci kvûtnu jsme mûli opût v KC Vin-

cent moÏnost nav‰tívit pfiedstavení divadla

Bofiivoj s názvem „Bedfiich a jeho tetiãka“.

Pfiedstavení bylo velmi veselé a dûti si jej

uÏily. Nesmírnû vtipn˘mi omyly a povídá-

ním byly dûti vtáhnuty do celého pfiedsta-

vení, coÏ mûlo za dÛsledek jejich neustál˘

úsmûv na rtech.

mûli moÏnost vystoupení sv˘ch dûtí také

zhlédnout.

Dne 3.6.2022 probûhlo nocování ve

‰kolní druÏinû v mém oddûlení. Pfiespávali

jsme z pátku na sobotu. (více dále). 

Bûhem celého roku probíhala v druÏi-

novém oddûlení paní vychovatelky Katefii-

ny ·ottové, které nav‰tûvují dûti z 1.C, ce-

loroãní etapová hra s názvem „Dobrodruzi

na jedné vlnû“. Zakonãena byla slavnostní

závûreãnou oslavou konanou 16. 6. 2022. 

Den 21. 6. 2022 byl vûnován v˘tvarné

ãinnosti „Malování na kamínky“ pod vede-

ním paní Hofiákové v KC Vincent. Pokud by

Vás napadlo, Ïe ‰lo o ryze dívãí akci, opak

je pravdou. Se zájmem se zúãastnili i chlap-

ci. Tato akce byla velmi pfiíjemná, vzhledem

k poãasí mohla probûhnout venku a u dûtí

mûla velk˘ úspûch. Krásné odstíny barev,

které byly nachystány, dûti ohromily, a tak

z poãátku nevûdûly, s ãím zaãít. Kamínky jsou

malá v˘tvarná díla. 

Dne 22. 6. 2022 probûhla ukázka spor-

tovních aktivit pod vedením Mgr. Jana Váni

na multifunkãním hfii‰ti. Ukázka oslovila

pfiedev‰ím sportovce, kter˘ch máme v dru-

Ïinû více, snad i díky tomu, Ïe kaÏd˘ den ma-

jí v nabídce odpoledního programu moÏnost

sportovních aktivit. S nad‰ením a moÏn˘m

poznáním nového se zapojily i ostatní dûti.

V nabídce byly ukázky sportovních aktivit ja-

ko fotbal, florbal, frisbee, házená, tenis... 

Jsme na konci ‰kolního roku, souãasní

tfieÈáãci se s druÏinou louãí. Po cel˘ rok jsme

se my v‰echny (vychovatelky) snaÏily o spo-

kojenost v‰ech dûtí nav‰tûvujících druÏi-

nová oddûlení. Podporovaly jsme je v jejich

zájmech, pomáhaly jsme jim fie‰it jejich sta-

rosti, vidûly jejich radosti. 

Nic by ne‰lo bez vzájemné spolupráce

V·ECH, podpory i spolupráce rodiãÛ, trva-

jící spolupráce s KC Vincent díky paní Mar-

kétû Kilingerové. A v neposlední fiadû bez

nejdÛleÏitûj‰í podpory od vedení ‰koly. Dû-

kujeme. 

Za ‰kolní druÏinu pfieji krásné, klidné,

sluneãné, pohodové prázdninové léto. 

Lenka Kosmannová 

V mûsíci ãervnu nás toho ãekalo více. 

Nejdfiíve hned na zaãátku mûsíce nám

v‰em nachystala vystoupení se svou dru-

Ïinou paní vychovatelka Hana Weishaup-

tová s názvem „Písnû z pohádek“. Pfiedsta-

vení bylo úspû‰né a dojemné, coÏ jistû

mohou potvrdit rodiãe i prarodiãe, ktefií
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Matefiská ‰kola

Závûr ‰kolního roku byl protkán mnoha

akcemi a programy. Dûti vidûly nûkolik di-

vadelních pfiedstavení, z kter˘ch byly na-

d‰ené. Oblíbenou akcí bylo dopravní hfii‰tû

s elektrick˘mi autíãky v tûlocviãnû základní

‰koly. Pouãná byla náv‰tûva Policie âR s pro-

gramem Brumla ve mûstû a u pfied‰kolních

dûtí také program zab˘vající se ochranou Ïi-

votního prostfiedí pod názvem Trash Hero.

K závûru roku neodmyslitelnû patfií v˘lety

dûtí, které se v‰echny, díky pûknému poãa-

sí, vydafiily. Nesmíme zapomenout na závû-

reãná setkání s rodiãi, která probûhla ve

v‰ech devíti tfiídách. Úãinkování dûtí mûlo

v˘bornou úroveÀ. Slavnostního stuÏkování

pfied‰kolních dûtí s pfiedáním knihy na pa-

mátku se úãastnil také místostarosta Mâ

Praha – Vinofi, pan Milan Anto‰ a zástupce

Z· a M·, paní Slávka Lupaãová. Oba ocenili

krásná vystoupení dûtí a popfiáli jim hodnû

úspûchÛ v základní ‰kole. 

K tomuto pfiání se pfiipojuje i kolektiv

matefiské ‰koly. Pfiejeme v‰em krásné

prázdniny, budoucím ‰kolákÛm radostn˘

vstup do základní ‰koly a na ty men‰í dû-

tiãky se v záfií tû‰íme na shledanou.

Jana Kováfiová

Dne 3. 6. 2022 od 18:00 zaãala v 6. od-

dûlení, které nav‰tûvují dûti z 2.C a ãást dû-

tí z 2.B, dûtmi i rodiãi dlouho oãekávaná ak-

ce „Nocování ve ‰kolní druÏinû“. 

Na‰e nocování bylo pojato jako uÏití si

spoleãného netradiãního ãasu, kdy se bûÏ-

nû nevídáme (pozdní odpoledne, veãer, noc,

sobotní ráno). Jen co rodiãe odevzdali své

ratolesti, zaãalo velké zabydlování, které

pfie‰lo v první hry a soutûÏe. Spoleãnou ve-

ãefii i snídani, jsme si pfiipravili sami. Hol-

ãiãky se aktivnû zapojily do pfiípravy

a chlapci následnû pomohli s úklidem. 

Co jsme zaÏili dále? âas pln˘ her, sou-

tûÏí a povídání. Vût‰inu ãasu jsme trávili

venku, a to i za ‰era. V‰e díky tomu, Ïe se

na‰e druÏina nachází v podstatû ve vnitro-

bloku ‰koly. Povídání za ‰era venku mûlo

své kouzlo. Následnû jsme si vyzkou‰eli

svoji odvahu, a to, kdyÏ jsme se ‰li projít

pfiízemím ‰koly s minimálním svûtlem. Zdá-

lo by se, Ïe o nic nejde, ale myslím, Ïe nû-

které dûti ani ned˘chaly. Po zvládnutí této

zkou‰ky odvahy nás ãekala v druÏinû dis-

kotéka a dal‰í soutûÏe. V‰e vÏdy proloÏeno

mal˘m obãerstvením. 

Po následném nachystání a uloÏení ke

spánku, vzhledem k pozdnímu ãasu, násle-

dovalo dal‰í malé povídání a obãerstvení.

Tak se to opakovalo nûkolikrát, coÏ je pro

tyto akce typické i úsmûvné... Usnout se po-

dafiilo nakonec V·EM!!! 

Ráno dûti ãekalo probuzení, vybûhnutí

na rozcviãku. Nechtûlo se jim a nevûfiily, Ïe

váÏnû mají nûkam jít, a tak tedy po skoro

probdûlé noci pfieci jen vy‰ly v pyÏámkách

ven, kde na nû ãekalo i pfiíjemné sluneãné

poãasí, coÏ napravilo v‰e. Po protaÏení se

v‰ichni probrali do skvûlé nálady. Zabalili

jsme v‰echny vûci, provedli ranní hygienu,

pfievlékli, nasnídali a zbyla nám spousta ãa-

su na dal‰í spoleãné aktivity: bublifuky, ma-

lování kfiídami, míãové hry, obruãe... 

NeÏ pfii‰li první rodiãe, stihlo se toho

hodnû. Za sebe mohu fiíci, Ïe jsem byla

s prÛbûhem celé akce maximálnû spokoje-

ná. Dûkuji rodiãÛm, Ïe dûtem umoÏnili zú-

ãastnit se. Mnohdy celé rodiny odloÏili i od-

jezd na víkend na sobotní dopoledne.

Z ohlasÛ rodiãÛ vím, Ïe voln˘ páteãní ve-

ãer pfii‰el vhod i jim. Dûkuji za projevy díkÛ

od rodiãÛ i dûtí, které v druÏinû pfiespaly. JiÏ

teì se tû‰ím na dal‰í spoleãnou akci, kterou

v pfií‰tím ‰kolním roce uskuteãníme. 

Lenka Kosmannová 

Nocování ve ‰kolní druÏinû

Chtûl bych touto cestou co nejsrdeãnû-

ji pozdravit v‰echny obyvatele Vinofie i ãte-

náfie, kter˘m se dostalo do rukou toto ãís-

lo zpravodaje. Letos v létû do‰lo k urãitému

stfiídání stráÏí, resp. v˘mûnû na postu du-

chovního správce farnosti ve Vinofii. Po

krátkém, ale velmi úspû‰ném pÛsobení se

otec Stanislav Gora na Ïádost na‰ich pfied-

staven˘ch pfiestûhoval do farnosti v Praze

na Lhotce. âeká ho tam mnoho úkolÛ a tak

na nûj ãasto mysleme, tak, jak kaÏd˘ z nás

dokáÏe. Nûkdo modlitbou, nûkdo my‰len-

kou a posíláním „pozitivní energie“. 

Na jeho místo jsem byl poslán já a fiekl

bych, Ïe se slu‰í, abych se krátce pfiedsta-

vil. Jmenuji se Franti‰ek âech. Pocházím od

stfiedoãeského Kolína, kde jsem se pfied 31

lety narodil. Na stejném místû jsem proÏil

i své dûtství, vy‰el základní ‰koly, gymná-

zium, absolvoval ZU· Franti‰ka Kmocha ve

hfie na housle. Díky skvûlému kolektivu ko-

lem smyãcového orchestru ARCHI se hud-

bû vûnuji do dne‰ka, byÈ uÏ nehraji na

housle, ale na violu.

Po gymnáziu jsem nejprve rok studoval

v Olomouci na pedagogické a filosofické fa-

kultû. Bûhem tohoto ãasu jsem se rozhodl pro

Ïivotní dráhu katolického knûze a tak jsem

v záfií 2011 zaãal s formací a pfiípravou, kte-

rá probíhala v Olomouci, Praze a v ¤ímû. Od-

tud jsem se vrátil v létû 2018 a po roãní pra-

xi ve farnosti u sv. Vojtûcha na Novém Mûstû

jsem byl tfii roky kaplanem na JiÏním Mûstû,

kde jsem vplouval do knûÏské sluÏby.

Mám rád dobré jídlo, pití, knihy a hlav-

nû lidi a jak jsem mohl za ten krátk˘ ãas uÏ

poznat jak Vinofi, tak âakovice a dal‰í ves-

nice, kam jsem poslán, myslím si, Ïe tu ne-

budu mít o dobré lidi nouzi. Tû‰ím se na na-

‰e spoleãná setkávání. 

P. Franti‰ek âech, 

duchovní správce farnosti Vinofi

Z farnosti
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Tûlocviãná jednota Sokol Vinofi je na‰ím

nejstar‰ím spolkem. Letos, 17.9., oslavíme

100 let od svého zaloÏení. 

Tento nadpis je dobré si vÏdy pfiipomí-

nat. Stejnû jako obûtavé lidi, ktefií stáli

u zrodu tohoto spolku, a ktefií pomáhali

rozvíjet tolik potfiebnou pohybovou v‰e-

strannost a lásku k místu, kde Ïijeme, k na-

‰í vlasti a sokolsk˘m hodnotám, pfiedev‰ím

ke svobodû a demokracii. A ktefií za to

mnohdy zaplatili cenu nejvy‰‰í, svÛj Ïivot…

V minulém zpravodaji do‰lo pfii pfieno-

su dat k chybû a do ãlánku Sokola se tak

nedostala jeho podstatná ãást, na‰tûstí to

mÛÏeme napravit nyní…

V dne‰ní váleãné dobû Sokol prokázal

a prokazuje svou potfiebnost i místo ve spo-

leãnosti. 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 vy-

zkou‰et na‰e náfiadí, poté pro nû ve spolu-

práci s Divad˘lkem na koneãn˘ uspofiádá-

me malé pfiedstavení, které pfiejde do

dûtského karnevalu. Na venkovních spor-

tovi‰tích probûhne otevfien˘ nohejbalov˘

turnaj a tenisov˘ turnaj amatérÛ, odpoled-

ne od 15.00 hodin potom ukázka cviãení

‰kolkov˘ch dûtí, star‰ích dûtí a seniorÛ, po-

té bude následovat âeská beseda a slav-

nostní schÛze, s vyznamenáním zaslouÏi-

l˘ch ãlenÛ. A její vrchol – pfiedání a kfiest

na‰í nové sokolské vlajky. A na závûr uÏ jen

pfiátelské posezení, vzpomínání a obãer-

stvení zdarma, v‰ichni jste na‰imi hosty!

Vûfiím, Ïe se zúãastní co nejvíce lidí. Sokol

si to zaslouÏí, jste v‰ichni co nejsrdeãnûji

zváni.

Z této akce bude zhotoven sokolsk˘ ka-

lendáfi pro rok 2023, ten leto‰ní byl roze-

brán do posledního kousku, museli jsme

dokonce dûlat dotisk.

V ãervnu se na‰i borci zúãastnili bad-

mintonového turnaje v âesk˘ch Budûjovi-

cích pod zá‰titou Sokola a docílili tam vy-

nikajících úspûchÛ:

Singl u13:1. Luká‰ Mrázek, 1. Sally Mouai

Debl u13: 1. Luká‰ Mrázek

Mix u13: 1. Mrázek-Mouai

Singl u15: 2. Josef Mrázek

Debl u15: 1. Josef Mrázek-Tomá‰ Kafka

Mix u15: 1. Josef Mrázek-J. Bibová (Prosek)

3. Tomá‰ Kafka-Kuncova (Dobru‰ka)

Blahopfiejeme v‰em!  

Tûlocviãná jednota Sokol Vinofi

Badminton u sokolÛ

S Milanem Anto‰em jsme 27. ãervna po-

loÏili rÛÏi k vûnci u pamûtní desky Milady

Horákové. RÛÏe vût‰inou do druhého dne

zmizí, na‰tûstí, vûnec, kter˘ jsme tam ve

spolupráci s místním faráfiem Vítkem Ho-

rákem poloÏili jiÏ dfiíve, stejnû jako vzpo-

mínky na Miladu Horákovou, zÛstávají.

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 zá-

fií neuvûfiiteln˘ch 95 let. Tak aÈ nám v‰em

dál slouÏí sokolovna Josefa Hofmana k ve-

fiejnému prospûchu, aÈ jiÏ nikdy se nevrátí

doba váleãná, ani pováleãná, ani ta nede-

mokratická.“

Tak dnes, za pouhé dva roky, si pfieji, aÈ

se jiÏ nikdy nevrátí totalismus a váleãné ‰í-

lenství a aÈ jsou ty dne‰ní ruské váleãné

zloãiny tvrdû potrestány, stejnû jako jejich

viníci. 

Ukrajino, moc Ti dûkujeme.

Plakát a pozvánka na na‰e oslavy 

je na poslední stránce zpravodaje.

br. Fr.‰varc

Mezitím jsme staãili oslavit 80. naroze-

niny na‰eho starosty, bratra Myrona Gaw-

duna. Té se zúãastnil souãasn˘ v˘bor Soko-

la, ale i ten minul ,̆ porevoluãní, v ãele

s minul˘m starostou Sokola Vinofi, br. Mi-

lo‰em Hrnãálem. Poblahopfiát pfii‰el i první

místostarosta mûstské ãásti, Milan Anto‰.

Bratfie Myrone, do dal‰ích let hodnû zdraví

a pohody.

Baví Vás sport a práce s dûtmi?

Místní Sokol hledá posilu, která ráda sportuje

a chce pfiedat svÛj um a energii dál. Jsme t˘m 2 nad-

‰en˘ch cviãitelek oddílu sportovní v‰estrannosti Ïá-

kyÀ, kter˘ nav‰tûvují dívky ‰kolního vûku z Vinofie

a blízkého okolí. ZájemkyÀ o cviãení je hodnû a nás

cviãitelek je málo. Jedná se o cviãení jednou t˘dnû ve

stfiedu od 18. do 19. hodin. âlenství a ãinnost v Sokole

jsou dobrovolné. Nepotfiebujete nic, jen nad‰ení. Po-

kud vás to zaujalo, neváhejte nás kontaktovat a v‰ech-

ny dal‰í informace Vám rády sdûlíme.

Anna Ettlerová, ettlerova2@seznam.cz 

Petra Gawdunová, petragawdunova@gmail.com
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V tomto vydání zpravodaje Vás infor-

mujeme o aktualitách, které se odehrávají

na zeleném trávníku a v jeho blízkém oko-

lí. Tentokrát jsou v‰echny propojeny fiado-

vou ãíslovkou „první“.

Nejprve se slu‰í poblahopfiát na‰im bor-

cÛm z A t˘mu, ktefií bez jediné poráÏky po-

stoupili do 1. B tfiídy. TakÏe znovu, Ho‰i dû-

kujeme! A uÏ nyní se tû‰íme na atraktivní

soupefie, ktefií na ná‰ stadion zavítají s oba-

vou, jak˘ pfiídûl si asi odvezou. 

Dne 11.6.2022 se ve fotbalovém areálu

uskuteãnil 1. roãník FOTBAL FESTU VINO¤.

Hudební festival za krásného poãasí nabí-

dl velice zdafiilou pfiehlídku kapel a inter-

pretÛ v ãele s Adamem Mi‰íkem. Dále vy-

stoupili muzikanti z kapel VD Saxman,

Hitfakers, Simple muffin. JiÏ nyní se zva-

Ïuje, koho pozvat na pfií‰tí roãník. Jsme pfie-

svûdãeni, Ïe festival dÛstojn˘m zpÛsobem

roz‰ifiuje kulturní nabídku v obci i na zá-

padní okraj Vinofie. 

Velice dÛstojnû se podafiilo uctít památ-

ku vinofiské fotbalové legendy, pana Jifiího

âadka, kter˘ nás loni opustil. Jeho jménem

byl za‰títûn 1. roãník Memoriálu, kter˘ pod

patronací trenéra Marka Bezkoãky probûhl

v tropickou nedûli 19.6.2022. ·lo o celo-

denní turnaj star‰ích a mlad‰ích ÏákÛ, kte-

fií bojovali jiÏ na délku celého hfii‰tû. Na‰i

kluci sice nezvítûzili, ale jsme pfiesvûdãeni,

Ïe pan âadek, kter˘ vychoval desítky míst-

ních hráãÛ, by mûl z této akce velikou ra-

dost.

FK Vinofi 1928

Zlep‰ila se za poslední rok va‰e bûÏecká

forma? Jste pfiipraveni zlep‰it si osobák

a zaútoãit na stupnû vítûzÛ? Nastal ãas na

první soutûÏní bûh? Nebo si chcete prostû

jenom zazávodit na krásné trati kolem Mi-

ranov˘ch dubÛ? Pro v‰echny z vás je tu

ideální fie‰ení. V sobotu 10. záfií probûhne

jiÏ 4. roãník bûÏeckého závodu Miranovy

duby. V 11 hodin startuje hlavní závod

o délce 10 km, kter˘ vás provede Vinofií

a nejbliÏ‰ím okolím. Trasa závodu je témûfi

pohádková – probûhnete tfiemi lesy a mi-

nete ‰est rybníkÛ. 

JiÏ od 9:30 se rozbûhnou závody v dût-

sk˘ch kategoriích. Dûti budou dle vûku roz-

dûleny do ãtyfi kategorií a vÏdy se utkají sa-

mostatnû chlapci a dûvãata. Trasy dûtsk˘ch

závodÛ budou v parku Zámeckého areálu

Ctûnice a jeho nejbliÏ‰ím okolí. V parku na-

leznete start, cíl i kompletní zázemí také pro

hlavní závod o délce 10 km.

Pro v‰echny startující ve v‰ech katego-

riích jsou pfiipraveny zajímavé dárky a pro

vítûze je‰tû zajímavûj‰í a lákavé ceny. Tak

neváhejte, poznamenejte si datum 10. 9. do

kalendáfie a zaregistrujte se online, nebo

vyãkejte s registrací na místû. Dûti se re-

gistrují pouze na místû a soutûÏí zdarma.

Startovné hlavního závodu je 150 Kã. 

Více informací a moÏnost registrace na-

leznete na webu www.miranovyduby.cz, Fa-

cebooku ãi Instragramu. Na online regist-

raci se dostanete i pfies QR kód z na‰eho

plakátu. Tû‰íme se na v‰echny závodníky,

dûti, rodiãe i fanou‰ky na startu. 

Michal Zítek

BûÏeck˘ závod Miranovy duby jiÏ v soboru 10.záfií

RovnûÏ musíme klukÛm z roãníku 2009

a trenérovi Markovi poblahopfiát za 1. mís-

to ve skupinû mlad‰ích ÏákÛ za sezonu

2020/2021. Máme radost, Ïe se dafií udrÏet

ve Vinofii mládeÏnick˘ fotbal ve v‰ech ka-

tegoriích.

O t˘den pozdûji probûhl pod stejn˘m

názvem 1. roãník turnaje s hráãi nad 35 let.
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DUBEN

BANDASOVÁ Jindfii‰ka 75 let

B¤EZINOVÁ Hana 75 let

ETTLEROVÁ Stanislava 75 let

FLEGROVÁ Terezie 75 let

RYTINOVÁ Eva 75 let

·EVâÍKOVÁ Petronila 75 let

GOLOVÁ Vûra 80 let

KOVA¤ÍKOVÁ Jitka 80 let

KOUBKOVÁ BoÏena 90 let

KVùTEN

HANI·ÁK Petr 75 let

TÁBORSK¯ Jifií 75 let

BLAHOP¤EJEME JUBILANTÒM, KTE¤Í OSLAVILI SVÉ NAROZENINY V MùSÍCÍCH DUBNU, KVùTNU A âERVNU A SOUHLASILI

S UVE¤EJNùNÍM SVÉHO JMÉNA VE VINO¤SKÉM ZPRAVODAJI.

Nepolapitelná krása

Petronila ·evãíková

Napadaly hvûzdy do Vltavy,

na Prahu se snesla noc,

rozezpívaly se praÏské splavy,

jim zvonky pfii‰ly na pomoc.

Na Kampû

âertovo kolo ti‰e zaskfiípalo,

mûsíc nad Vltavou ospale zíval,

na Orloji dvanáct apo‰tolÛ je‰tû spalo

a s rukou na zvonci kostlivec dfiímal.

Na Karlovû mostû ohniv˘ sedí pes,

zas dávné báje oÏívají,

vod Vltavy zeptat mÛÏe‰ se dnes,

proã svou krásu pfied tebou tají.

MIKULOVÁ Marcela 80 let

MÍKOVÁ Jaroslava 85 let

KADLECOVÁ Marie 92 let

PTÁâNÍK Josef 98 let

âERVEN

DIVINCOVÁ Vûra 75 let

SYNEK Jindfiich 75 let

VOJÁâKOVÁ ZdeÀka 75 let

GAWDUN Myron 80 let

WOLLEROVÁ Marie 80 let

KOMÁRKOVÁ Marta 90 let

O putovní pohár bojovalo celkem 8 t˘mÛ na

umûlém trávníku a 1. vítûzem se stal t˘m

z Pfiezletic, kterému se slu‰í poblahopfiát. Za

de‰tivého poãasí v‰echny t˘my pfiedvedly

obûtav˘ v˘kon a z pozitivních reakcí hráãÛ

bylo jasné, Ïe pfií‰tí rok prostû musíme po-

kraãovat. Tradice byla zapoãata. 

Dne 22.6.2022 probûhl tradiãní T-mobi-

le – Olympijsk˘ bûh, kter˘ startoval a kon-

ãil na fotbalovém hfii‰ti. Tato kaÏdoroãní ak-

ce je nejen pro vinofiské bûÏce, ale také pro

jejich rodiny.

Pod zá‰titou FK Vinofi 1928 probûhnou

pro mladé vinofiské fotbalisty na fotbalo-

vém hfii‰ti bûhem ãervence pfiímûstské fot-

balové 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. 

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 mláde-

Ïe. Po loÀské v˘borné zku‰enosti opût vû-

fiíme, Ïe bude soustfiedûní plnû obsazeno.

Na zaãátku záfií opût plánujeme realizo-

vat nábor do v‰ech dûtsk˘ch kategorií. Ter-

mín bude upfiesnûn. Jsme rádi, Ïe se do na-

‰ich dûtsk˘ch t˘mÛ bez problémÛ integrovali

i mladí hráãi z Ukrajiny, ktefií u nás bydlí.

Dûkujeme za Va‰i podporu a uvidíme se

na poãátku sezony opût 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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Firma AUTO-Tech Vinofi, s.r.o.
je drÏitelem certifikátu systému managementu

kvality dle âSN EN ISO 9001:2016
AUTO – Tech Vinofi, s.r.o. – TRADICE A KVALITA

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

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

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

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

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

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

SVÁ¤Eâ CO2

MONTÁÎNÍ PRACOVNÍK

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

STROJÍRENSK¯ PRACOVNÍK HUTNÍHO SKLADU

Informace na tel.: 602 412 084

E-mail: sykora@autotech.cz

■ Ubytování pro jednotlivce i skupiny

■ Snídanû v cenû ubytování

■ Kongresové a konferenãní prostory

■ Pro ubytované vyhrazené parkovi‰tû

■ Více informací na:

HOTEL*** 
CENTRUM MARIAPOLI

www.centrummariapoli.cz

E-mail: info@opravysicichstroju.cz
Servis: 736 755 950      Sbûrny: 777 729 073

www.opravysicichstroju.cz

OPRAVÍME ŠICÍ STROJE
všech značek a jakéhokoliv stáří

Servis a prodej
šicích strojů

Servis a prodej
šicích strojů



■ Inzerce

22

pl
ac

en
á 

in
ze

rc
e

pl
ac

en
á 

in
ze

rc
e



23

Inzerce ■ 
placená inzerce

placená inzerce

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

Formát
Cena Rozmûr inzerátu

bez DPH ‰ífika v˘‰ka

1/1 A4 2.000 Kã 182 mm 257 mm
2/3 A4 1.300 Kã 182 mm 168 mm
1/2 A4 1.000 Kã 182 mm 126 mm
1/3 A4 650 Kã 182 mm 86 mm
1/4 A4 500 Kã 88 mm 126 mm

Ceny inzerce 
ve Vinofiském zpravodaji




