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■ Slovo starosty 

chtûl bych vám podûkovat za úãast v zá-

fiijov˘ch komunálních volbách a za Va‰e

hlasy, které jste dali jednotliv˘m kandidát-

kám. Jako ãlen vítûzného SdruÏení pro Vi-

nofi bych Vás rád ujistil, Ïe si získané nad-

poloviãní vût‰iny v zastupitelstvu velmi

váÏíme a zároveÀ chceme i nadále spolu-

pracovat se v‰emi subjekty v zastupitelstvu

a dobré nápady prosazovat a realizovat na-

pfiíã politick˘m spektrem.

V nadcházejících ãtyfiech letech nás ãe-

ká mnoho tûÏk˘ch úkolÛ. V nejbliÏ‰í dobû

se bude muset mûstská ãást, a jí zfiizované

pfiíspûvkové organizace, vyrovnat s obrov-

sk˘m nárÛstem cen energií. V krátké dobû

asi úsporn˘mi opatfieními, v del‰ím hori-

zontu instalací fotovoltaick˘ch panelÛ na

vefiejné budovy, pfiípadnû pfiechodem na ji-

né zpÛsoby vytápûní velk˘ch mûstsk˘ch bu-

dov. Jedná se napfiíklad o zdravotní stfie-

disko, budovy ‰koly a matefisk˘ch ‰kolek,

úfiad, Vincent a dal‰í.

Dal‰í vûcí, která nás v pfií‰tích ãtyfiech le-

tech ãeká a nemine je v˘stavba v zámec-

kém dvofie a u golfu. Zcela jistû se to neo-

bejde bez staveni‰tní dopravy, která je

z principu pro obyvatele v okolí zátûÏí. Cí-

lem bude její minimalizace a vedení v mís-

tech a ãase s co nejmen‰ím dopadem.

Po dokonãení staveb, koncem volební-

ho období, se do Vinofie zaãnou stûhovat

dal‰í obyvatelé. Prakticky nejvût‰ím cílem

pro nadcházející ãtyfii roky je v pfiedstihu

zajistit dostaãené kapacity sluÏeb tak, aby

novû pfiíchozí nenaru‰ili zabûhnut˘ Ïivot

Vinofie. Víme, jaké problémy nastaly v le-

tech 2008 a 2009, kdy se pfiistûhovalo do

nov˘ch sídli‰È bûhem nûkolika mûsícÛ pfies

1000 lidí a nestaãila kapacita ‰koly, ‰kolek,

zdravotního stfiediska, zastávek MHD… To

v‰e musíme stihnout bûhem pfií‰tích 3 let

nav˘‰it tak, aby rozvoj Vinofie nebyl na úkor

souãasn˘ch obyvatel.

Druh˘m v˘znamn˘m faktorem pfií‰tích

4 let je bezesporu doprava. Bude se rozho-

dovat o definitivní podobû obchvatu Prahy

(SOKP úsek 520) a jediná pro nás pfiijatel-

ná varianta je ta tunelová, která minimali-

zuje dopad této stavby na Vinofi. K tomu tu

máme zámûr Prahy na zavedení trolejbusÛ,

dokonãení kruhového objezdu Mladobole-

slavská x Chaltická, vyfie‰ení odboãovacího

pruhu u Billy, pfiíprava obchvatové komu-

nikace Bohdaneãská x Mladoboleslavská

a tfieba i rekonstrukce Bohdaneãské ve Ctû-

nicích. Ta pfiinese dlouho oãekávan˘ vodo-

vod, kanalizaci a chodník místním obyva-

telÛm, ale také pÛlroãní objíÏìku a to

vãetnû linek MHD. Rádi bychom pfiimûli TSK

k rekonstrukci Klenovské a Rosické, vlast-

ními finanãními prostfiedky se pokusíme

postupnû opravovat i nûkteré místní ko-

munikace. Zcela jistû budeme muset rea-

govat na dostavbu svazkové ‰koly v Pfie-

zleticích, coÏ povede k nárÛstu dopravy ve

‰piãce v Rosické. Chceme postavit mostek

pro chodník do Podolanky a dal‰í dopravní

stavby a opatfiení.

Stále ãekáme na zmûnu územního plá-

nu, aby se mohl rozh˘bat projekt koupali‰-

tû a zimního stadionu, také chceme pokra-

ãovat ve spolupráci s nov˘m vedením golfu.

Pokud dofie‰íme majetkové záleÏitosti ko-

lem pozemkÛ u fotbalového hfii‰tû, doufá-

me, Ïe dojde i k rozvoji dal‰ích sportovi‰È

a psí louky u kriketového hfii‰tû.

Dlouhodob˘ problém Vinofie je vlastnic-

tví v˘znamn˘ch pozemkÛ a nemovitostí,

tfieba vinofisk˘ch rybníkÛ nebo zámku, buì

Státním pozemkov˘m fondem, nebo Poli-

cií âR. Udûláme maximum proto, aby se

alespoÀ ãást této dÛleÏité infrastruktury

pfievedla na Mâ. Souãástí toho je i jiÏ roz-

bûhlá pfiemûna pfiedzámãí na hezk˘ poby-

tov˘ park.

Doslova v˘zvou bude pfiimût Prahu k re-

konstrukci âOV ve Kbelích a ve Vinofii. Prv-

ní, aby k nám koneãnû tekla Vinofisk˘m po-

tokem ãistá voda a nedocházelo k úhynu

ryb a druhá, aby i od nás odtékala ãistá vo-

da a bylo moÏné pfiipojit tfieba jiÏ zmiÀo-

vanou novou kanalizaci ve Ctûnicích. 

Urãitû jsem mnoho plánovan˘ch vûcí

nezmínil, podporou spolkÛ a sociální oblastí

zaãínaje a péãí o zeleÀ konãe, ale po usta-

novení v˘borÛ a komisí Zastupitelstva a Ra-

dy Mâ Praha-Vinofi plánujeme v˘zvu ‰iroké

vefiejnosti, aby se zapojila do práce tûchto

orgánÛ, a aby nám obãané aktivnû pomoh-

li s rozvojem na‰í krásné mûstské ãásti.

Jak je vidût jen z krátkého v˘ãtu plánÛ

na dal‰í 4 roky, je toho opravdu hodnû a sa-

mi bychom to tûÏko zvládli. Budeme velice

rádi za kaÏd˘ dobr˘ nápad, nebo pomocnou

ruku, kterou nám nabídnete.

Dûkuji

Michal Biskup 

starosta Mâ Praha-Vinofi
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VáÏení a milí ãtenáfii,

léto a ãást podzimu jsou za námi, stej-

nû jako spousta zajímav˘ch a dÛleÏit˘ch

událostí, které byly s tímto obdobím spo-

jené. Rádi vám proto pfiedkládáme ãíslo

na‰eho ãtvrtletníku, které se snaÏí v‰echno

to opravdu zajímavé a dÛleÏité shrnout. 

A Ïe toho opravdu nebylo málo! Ve

dnech 19.–21. ãervence se konal uÏ dru-

h˘ roãník Ctûnického hudebního festiva-

lu, bûhem nûhoÏ se po tfii veãery stfiídali

pfied zcela zaplnûn˘m zámeck˘m nádvo-

fiím ‰piãkoví umûlci klasické i muzikálové

hudby. Ctûnice se tak uÏ podruhé staly

kfiiÏovatkou setkávání sousedÛ z Vinofie,

Kbel, âakovic a Pfiezletic, novû se pak k to-

muto spoleãnému kulturnímu svátku pfii-

pojila i obec Podolanka. Za pfiispûní Muzea

hlavního mûsta Prahy, zámecké kavárny,

hotelu Pytloun a fiady soukrom˘ch partne-

rÛ se festival posunul blíÏe k vysnûné me-

tû. Tou je vybudování tradice prestiÏní let-

ní akce, která bude mít ve vinofiském

kulturním kalendáfii své pevné místo.

Záfií s sebou pfiineslo spoustu pozoru-

hodn˘ch poãinÛ. 4. 9. bylo otevfieno mul-

tifunkãní centrum pod Normou celodenním

programem, zahrnujícím vernisáÏ v˘stavy,

promítání filmu a divadelní pfiedstavení.

13. záfií pfiedstavili archeologové vinofisk˘m

zájemcÛm v˘sledky své práce bûhem od-

kr˘vání tzv. rondelu. 23. záfií probûhlo na

tfiech místech Vinofie ãtení z knih v rám-

ci tradiãní Noci literatury. 17. 9. probûhla

oslava v˘roãí sta let vinofiského Sokola,

a 8. 10. oslava devadesáti let místních ba-

ráãníkÛ. 

Uvnitfi ãísla najdete spoustu dal‰ích

akcí, takÏe neváhejte a pusÈte se do ãte-

ní. Doporuãujeme zejména stránku 18.

Ondfiej Hrub˘ zde shrnuje pomûrnû do-

brodruÏnou historii rekonstrukce varhan

v kostele Pov˘‰ení sv. KfiíÏe, a zve na vel-

mi netradiãnû pojatou oslavu jejich „slav-

nostní inaugurace.“

Pfiejeme pfiíjemn˘ pozdnû podzimní

a zimní ãas a inspirativní ãtení.

Redakce



■ Slovo starosty     ■ Senátorské okénko 

3

„Asi nûjakej folklór,“ odpovûdûl kolem-

jdoucí na dotaz, jak˘ prÛvod Ïe to zrovna

vychází od Normy. Bylo to 8. fiíjna a ten

prÛvod byl sloÏen z ãlenÛ Vlastenecko-dob-

roãinné Obce baráãníkÛ J. A. Komenského

ve Vinofii, ktefií si tak chtûli pfiipomenout 

90. v˘roãí od svého zaloÏení. Devadesát let

je vûru úctyhodn˘ vûk, ke kterému se slu‰í

ve v‰í úctû gratulovat. PrÛvod v krojích za-

konãen˘ lidov˘m tancem je dozajista vr-

chovat˘m naplnûním kulturních tradic, kte-

ré máme ve zvyku naz˘vat folklórem. Ale

je nejen tím!

Na‰i baráãníci se kromû slavnostních v˘-

roãních prÛvodÛ a pravidelného setkávání

vlastních ãlenÛ v˘znamnû podílejí i na dal-

‰ích vinofisk˘ch kulturních akcích a napfií-

klad tradiãní âesko zpívá koledy si bez nich

uÏ skoro nejde pfiedstavit.

Kromû toho mám ve spojení s na‰imi

baráãníky je‰tû jednu osobní vzpomínku.  Je

to asi pût let, co jsme s anglicky mluvícím

souborem Cimrman English Theatre vyjeli

na zájezd do USA. A kdyÏ jsme tam po

pfiedstaveních v New Yorku a Washingtonu

nav‰tívili Baltimore, pfiivítali nás tam na‰i

rodáci slavnostnû vystrojení a se spoustou

ãesk˘ch vlajek vyvû‰en˘ch v‰ude kolem.

HercÛm se to moc líbilo a podivovali se,

proã podobnû upfiímné a vroucí vlastene-

cké cítûní není u nás kromû ãasÛ úspû‰n˘ch

hokejov˘ch ‰ampionátÛ nikde k vidûní. 

Na to bylo obtíÏné najít pfiesvûdãivou od-

povûì. KdyÏ nás ale pfii návratu do âech na

Leti‰ti Václava Havla pfiivítali krojovaní vi-

nofi‰tí baráãníci pod vedením rychtáfiky Vûry

Kuãerové chlebem a solí a zatanãili kolem nás

v leti‰tní hale pfied uÏasl˘mi diváky s vervou

âeskou besedu, mohl jsem smûle odvûtit:

Gentlemen, teì vidíte, Ïe i u nás máme

upfiímné vlastence! A takové, ktefií svou lás-

ku k vlasti osvûdãují láskypln˘m udrÏováním

na‰ich kulturních tradic a nikoli sprost˘m spí-

láním ostatním jako mnozí „flastenci“, ktefií si

pod svÛj profil na sociálních sítích dnes tak

ãasto umisÈují ãeskou vlajku ãi trikolóru. 

TakÏe milí vinofi‰tí Baráãníci, je‰tû jednou

v‰e nejlep‰í do dal‰í poÏehnané devadesát-

ky, a jak fiíká zakladatel ãeské tûlov˘chovy

Miroslav Tyr‰: Svaly tuÏte, vlasti sluÏte!

David Smoljak, senátor za Prahu 9

Senátorské okénko

Senátor David Smoljak pfii projevu na oslavách 90. v˘roãí zaloÏení vinofiské baráãnické obce dne 8. fiíjna 2022 

Mobilní sbûr elektroodpadu spoleãností Elektrowin

KaÏdé první úter˘ v mûsíci bude poblíÏ parkovi‰tû v ulici Uherská v dobû od

15:00–16:30 pfiistaven nákladní vÛz/dodávka s oznaãením místa zpûtného

odbûru odpadních elektrozafiízení a bude od obãanÛ Mâ Praha-Vinofi pfiipra-

ven odebírat odpadní elektrozafiízení (napfi. chladniãky, praãky, sporáky, myã-

ky, kotle, bojlery, mikrovlnné trouby, vysavaãe, televize, poãítaãe, záfiivky, Ïá-

rovky, úsporky).



■ Ctûnice

PROGRAMY 

PRO VE¤EJNOST

■ Sobota 26. 11.

âESKÉ VÁNOCE S âESKOU 

BIÎUTERIÍ (10.00–17.00 hod.) 

Adventní fiemeslné dílny nabídnou v˘ji-

meãné setkání s tradiãní jabloneckou biÏu-

terií a tvorbou vánoãních ozdob.

■ Sobota 3. 12.

ADVENTNÍ KONCERT SE 

SOUBOREM MUSICA BOHEMICA 

(ZAâÁTEK V 15.00 HOD.)

Umûleck˘ vedoucí Jaroslav Krãek, diri-

gent a hudební skladatel, zaloÏil soubor

v roce 1975 a od té doby je Musica Bohe-

mica zárukou ‰piãkové umûlecké kvality.

V jejich podání zazní vánoãní písnû z ba-

rokních kancionálÛ, ãeské a moravské vá-

noãní koledy i ménû známé koledy evrop-

sk˘ch národÛ.

Vstupné 250 Kã, dûti do 5 let zdarma,

dûti 6–15 let 150 Kã. Pfiedprodej vstupe-

nek od 1. 11. 2022 v pokladnû zámku. 

V¯STAVA 

P¤ÍZEMÍ ZÁMKU

26. 11. 2022 – 26. 2. 2023

Betlémy – Ïivá tradice

V˘stava pfiipravená spoleãnû se Spolkem

ãesk˘ch betlémáfiÛ pfiedstavuje tradiãní

betlémáfiské oblasti v âechách a na Mora-

vû a materiály pouÏívané pro v˘robu bet-

lémÛ. K vidûní jsou zde betlémy vyfiezáva-

né nejen ze dfieva, ale vyrábûné i z vosku,

papíru nebo skla, z chlebového tûsta ãi per-

níku, ka‰írované ãi deskové betlémy. Vysta-

veny jsou nejen historické betlémy, ale ná-

v‰tûvníci se samozfiejmû seznámí i se

souãasnou tvorbou a poznají, jak probíhá

betlémáfiÛv rok. V fiezbáfiské dílnû se v ad-

ventní dobû pfiedstaví nûktefií z vystavují-

cích betlémáfiÛ:

26.–27. 11. – Oldfiich âech (fiezba)

3. 12. – Krist˘na Küblbecková (keramika) 

4. 12. – Alena Samoh˘lová (‰ustí)

10.–11. 12. – Jifií Honis (podmalba)

17.–18. 12. – Jana Dlouhá (keramika)
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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–stfieda: zavfieno

ãtvrtek–pátek: 10.00–16.00 hod.

sobota–nedûle: 10.00–18.00 hod.

státní svátky 

28. 10. a 17. 11.: 10.00–16.00 hod.

·tûdr˘ den 24. 12. 10.00–13.00 hod.

Silvestr 31. 12.: 10.00–13.00 hod.

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 Mu-

zeum mûsta Prahy. Historie cechÛ je doku-

mentována reprezentativními pfiedmûty, jimiÏ

se fiemeslníci hrdû hlásili ke svému oboru.

■ Pfiedmût ãtvrtletí: 

Cechovní pokladna

Od poãátku cechÛ byla nejdÛleÏitûj‰ím

pfiedmûtem cechovní pokladna (truhla, mat-

ka). SlouÏila k ukládání dÛleÏit˘ch písemn˘ch

dokumentÛ, peãetidel i penûz vybran˘ch na

poplatcích ãi pokutách. S rostoucím v˘zna-

mem cechÛ se kladl dÛraze také na v˘tvar-

né zpracování pokladny. Nároãné fiezby, in-

tarzie ãi malby doplÀovala jména ãlenÛ

cechu a datum vzniku pokladny. Jednání ce-

chu mohlo zaãít teprve, kdyÏ byla na jedna-

cím stole otevfiena cechovní pokladna. Pfied

pokladnou musel kaÏd˘ smeknout. V expo-

zici „¤emesla v pofiádku“ je moÏné vidût

pokladny cechu kupcÛ, zlatníkÛ, sklenáfiÛ,



Ctûnice ■
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LITERÁRNÍ KAVÁRNA 

(ve 14.00 hod.)
Jan Vlasák absolvoval herectví na JAMU

a divadelní kariéru zaãal v Uherském Hra-

di‰ti. Odtud pfii‰el do Ostravy, pak do Diva-

dla v Praze, do Státního divadla v Brnû, po-

tom do Realistického divadla v Praze. Odtud

byl angaÏován do Národního divadla, kte-

ré po nûkolika letech opou‰tí a nastupuje

do Divadla Rokoko; nyní pÛsobí v MDP

v Praze. Mimo to hraje také v Divadle pod

Palmovkou, ve ·vandovû divadle, v divadle

v ¤eznické.

■ Úter˘ 13. 12. Hana Klabanová
a Petr PiÈha o Vánocích 

PROGRAMY PRO ·KOLY A ZÁJMOVÉ SKUPINY 

Programy se mohou konat ve v‰ední dny: ãtvrtek–pátek.

Rezervace na e-shopu muzea 

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

■ Úter˘ 8. 11. Václav Îmolík 
a Jan a Eli‰ka Vlasákovi

Hosty moderátora Václava Îmolíka bu-

dou herec Jan Vlasák a jeho paní, psycho-

loÏka a prozaiãka Eli‰ka Vlasáková.

knihafiÛ, kartáfiÛ, fiezníkÛ, kováfiÛ, zámeãní-

kÛ, krejãích, tesafiÛ, truhláfiÛ, klempífiÛ, ko-

miníkÛ, pokr˘vaãÛ, hfiebenáfiÛ, voskafiÛ, po-

stfiihaãÛ, bratrstva literátÛ i neobvykl˘

kabinet cechÛ ovãáfiÛ.

■ Tematické programy

Tovary‰ova cesta na zku‰enou

Program je koncipován jako cesta vyuãe-

ného 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·.

■ Komentované prohlídky

¤emesla v pofiádku

Komentovaná prohlídka expozice seznámí

náv‰tûvníky s dûjinami fiemesel a cechov-

ního sdruÏování od stfiedovûku po souãas-

nost. 

Vhodné pro: 2. st. Z·, S·.

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. SnaÏí se také struã-

nû prezentovat celkovou obnovu areálu

provádûnou v letech 1997–2004. Náv‰tûv-

níci mohou zhlédnout unikátní exponáty

dobov˘ch trámÛ, letecké snímky Ctûnic,

otisky map z 19. století a mnoho zajíma-

v˘ch nálezÛ pocházejících ze zámeckého

areálu.

■ 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 

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.

Petr PiÈha je ãesk˘ katolick˘ knûz, bohe-

mista, lingvista a pedagog. V letech

1992–1994 byl prvním ministrem ‰kolství

âeské republiky. Je jedním ze zakladatelÛ

ãeské matematické lingvistiky. Jeho autor-

ská ãinnost je pestrá – od populárnû na-

uãn˘ch knih pfies knihy o lingvistice

(i o matematické lingvistice) aÏ po fiadu Ïi-

votopisÛ v˘znamn˘ch osobností, a zvlá‰tû

svûtcÛ katolické církve (sv. AneÏka âeská,

Zdislava z Lenberka, sv. Jan Nepomuk Ne-

umann, sv. Jan Sarkander, sv. Norbert aj.).

Za toto své rozsáhlé dílo obdrÏel fiadu oce-

nûní, napfiíklad medaili Jana Amose Ko-

menského a New Europe Prize.

Pofiad s hudebním doprovodem.



■ Ze Ïivota Vinofie

Ve dnech 19.-21. ãervence 2022 se ode-

hrál druh˘ roãník Ctûnického hudebního

festivalu. K pofiádání této hudební událos-

ti se tentokrát kromû mûstsk˘ch ãástí âa-

kovice, Praha 19 Kbely a Vinofi a obce Pfie-

zletice pfiipojila i Podolanka, konání akce

umoÏnila také spoluúãast soukrom˘ch

partnerÛ. Díky vstfiícnosti vedení zámecké-

ho areálu bylo opût moÏné hudební pfie-

hlídku uskuteãnit na zámeckém nádvofií,

které po v‰echny tfii veãery doslova pras-

kalo ve ‰vech. Protagonisty operního, pís-

Àového i muzikálového veãera byly skuteã-

né hvûzdy sv˘ch oborÛ, a vstfiícné poãasí

vÏdy vykouzlilo tu pravou letní festivalovou

atmosféru. O obãerstvení pro v‰echny ná-

v‰tûvníky se postarala zámecká kavárna, na

úspûchu akce se v˘znamnû podílel i hotel

Pytloun. Náv‰tûvníkÛm, ktefií se uÏ bûhem

druhého roãníku ptali, kdy se mohou tû‰it

na ten tfietí, uÏ dnes mÛÏeme slíbit, Ïe do

tfietice v‰eho dobrého se festival odehraje

ve dnech 18.–20. ãervence 2023 a trojice

jeho koncertÛ ponese názvy Noc s Mozar-

tem, Noc s operetou a Noc se swingem.

(red)

6

Ctûnick˘ hudební festival letos podruhé 

Sólisté VídeÀské státní opery, sloven‰tí pûvci Slávka Zámeãníková a Peter Kellner, 

a herec Jan JiráÀ jako protagonisté Italského veãera 19. 7. 

Hvûzdami ·panûlského veãera 20. 7. byli kytarista Luká‰ Sommer a mezzosopranistka

·tûpánka Puãálková, sólistka Semperovy opery v DráÏìanech 

Americká noc 21. 7. a její prÛvodci broadwayskou muzikálovou klasikou: Marie a Jan KfiíÏovi 
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V dobû, kdy dostáváte do rukou toto ãís-

lo Vinofiského zpravodaje, jste uÏ multi-

funkãní sál pod Normou urãitû nav‰tívili,

neboÈ zde probûhly obecní volby, dvû za-

sedání zastupitelstva, Noc s literaturou ne-

bo napfiíklad v˘roãní oslavy vinofisk˘ch ba-

ráãníkÛ. Slavnostním dnem jeho otevfiení

v‰ak byla nedûle 4. záfií. Stovky obãanÛ se

pfii‰ly podívat na v˘stavu architektonick˘ch

návrhÛ, promítání filmu nebo veãerní diva-

delní pfiedstavení. Tû‰íme se, Ïe aÏ své brá-

ny otevfie i krásná kavárna, stane se tento

prostor s praktick˘m sálem i útulnou klu-

bovnou jedním z dÛleÏit˘ch vinofisk˘ch kul-

turních a spoleãensk˘ch center.         (red)

Vinofi má nové multifunkãní centrum 

Zájem o komentovanou prohlídku ar-

cheologického nalezi‰tû tzv. rondelu pfie-

konal dne 13. záfií ve‰kerá oãekávání... Me-

diálnû sledovan˘ v˘zkum kruhové stavby

s prÛmûrem cca 60 metrÛ z období 4800–

4700 pfi.n.l. vedl k nabídce Archeologického

ústavu AV, aby se na nalezi‰tû pfii‰li podí-

vat i vinofi‰tí obãané a dostalo se jim tu za-

svûceného v˘kladu. Opravdu se tak stalo,

a odborníkÛm Jaroslavu ¤ídkému a Miro-

slavu Krausovi dûkujeme za vskutku neza-

pomenutelné odpoledne! (red)

Komentovaná prohlídka vinofiského rondelu
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Ráno 6. záfií 2022 je krásné poãasí, ale

svetfiíky uÏ se hodí. Skupinka 14 aktivních

seniorÛ vyráÏí auty (rozvoz zaji‰tûn Mâ)

smûr nám. J. Berana v âakovicích. Mâ âa-

kovice pofiádající tuto soutûÏ nás pfiizvala

k úãasti. Instrukce máme sepsané, v‰emu

snad rozumíme správnû - je toho hodnû.

Celou akci moderuje Jan âensk ,̆ kter˘

nám hned na úvod pfiedstavil v‰echny vysta-

vovatele a upozornil i na stánek âerveného

kfiíÏe, protoÏe ON pr˘ dneska „neordinuje“.

âakovická senioráda 2022

Máme zde svÛj Vinofisk˘ stánek – zóna

odpoãinku a relaxu, ale v‰ichni jsme tak 

nad‰ení a zaujatí úkoly, Ïe není ãas si ani

oddychnout. SoutûÏe mezi 5 druÏstvy byly

sportovní i vûdomostní. V‰ichni si chceme

zkusit v‰echno, ale pravidla jsou jasná.

Dopoledne nám také zpfiíjemnil „Pepí-

ãek“ Zíma s jeho ‰lágry. I na‰e Vinofi se po-

dílela na programu a na‰e Baráãnické ta-

neãnice nám pfiedvedly kousek âeské

besedy, coÏ mûlo velk˘ úspûch. Dal‰í úspûch

na sebe nenechal dlouho ãekat.

Vyhla‰ování vítûzÛ – „odzadu“ – jupí,

poslední nejsme, jejda, 4. také ne?, takÏe

máme medaili?, ale tfietí také nejsme – no

ANOOO, máme DRUHÉ MÍSTO. Moc se ra-

dujeme, neãekali jsme to, ale zaslouÏili jsme

si to. Pan starosta Biskup nám pfiijel do âa-

kovic pogratulovat.

Dostali jsme v‰ichni od organizátorÛ

symbolické hezké dáreãky a pan âensk˘ tu-

to akci uzavfiel tím, Ïe pfií‰tí rok se mÛÏe-

me tû‰it do Kbel (coÏ zástupci z Mâ Kbely

odsouhlasili) a podotkl, Ïe dal‰í rok = 2024

se jistû Seniorády zhostí úspû‰ná Vinofi.

UÏ se tû‰íme a pomalu zaãneme pláno-

vat. Dûkuji moc v‰em za úãast.

koordinátor akce Ivana Zikmundová
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V sobotu 17. 9. slavili 100. narozeniny TJ

Sokol i ti nejmlad‰í. Divad˘lko Na koneãn˘

ve spolupráci s pfiáteli pro nû pfiipravilo po-

hádku a dûtsk˘ karneval.

V pohádce O kohoutkovi a slepiãce se

dûti mohly zasmát, seznámit se se Ïivotem

na vinofiském dvorku a pouãit se, Ïe cham-

tivost a lakota se nevyplácí. NeÏ v‰echno

dobfie dopadlo a slepiãka kohoutka zachrá-

nila, stali se malí diváci souãástí pohádky,

spoleãnû se slepiãkou cviãili a nakonec si

na oslavu ‰Èastného konce i zatanãili. Pfií-

bûh byl vtipnû okofienûn znám˘mi sokol-

sk˘mi hesly a vûfiíme, Ïe se dûtem i dospû-

l˘m moc líbil.

Karneval byl z velké ãásti v reÏii b˘val˘ch

ÏákÛ zdej‰í Z·. Holãiãky i kluci tanãili s pej-

skem, koãiãkou i vãelkou Bárou jako o Ïi-

vot mezi mnoÏstvím balónkÛ a bublinek. Na

pódiu mûly pfiipravené taneãky krásky z Ha-

vaje a v‰e bylo doplnûné hrami se Snûhur-

kou a ·mudlou nebo klauny Edou a Ádou.

Dûti se doãkaly i malování na obliãej

a drobn˘ch dáreãkÛ. Vûfiíme, Ïe karneval

pobavil a rozehfiál kaÏdého navzdory de‰-

tivému poãasí venku.

Komu se akce líbila, kdo ji nestihl a rád

by se s námi potkal, zasmál a uÏil si pár mi-

l˘ch chvil, rádi vás uvidíme tfieba 12. 11. na

Hoffmanovû dvofie pfii Svatomartinské ope-

fiené pohádce s dílniãkou nejen pro Mar-

tínky nebo 4. 12. opût na HoffmaÀáku na

âertovské pohádce a diskotéce pro nepo-

sedné ãertíky a ãertice.

Divad˘lko Na koneãn˘

Divad˘lko Na koneãn˘
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Vincent ■

Na‰e komunitní centrum jiÏ pravidelnû

pfiipravuje program pro dûti ze ‰kolní dru-

Ïiny, tentokrát jsme pfiipravili v˘let do fií‰e

divÛ. Takové malé seznámení s nároãnou,

ale krásnou knihou Lewise Carolla Alenka

v fií‰i divÛ a za zrcadlem. Pozvali jsme dûti

na svaãinu s „pohádkov˘m“ Klobouãníkem

a Srdcovou královnou, aby jim ukázali, kam

aÏ mÛÏe králiãí nora vést a co v‰echno do-

káÏe jediná kniha. Svaãilo se, ãetlo, poví-

dalo a vybarvovalo. Dûti byly zvídavé, vtip-

né a nesmírnû milé. Dûkujeme v‰em

zúãastnûn˘m, bylo to magické.

Markéta Killingerová

11

Ahoj Alenko!

Do projektu, kter˘ se koná ve více neÏ 15

zemích na 4 kontinentech, se druh˘m ro-

kem zapojila i Vinofi. Za na‰e komunitní

centrum s knihovnou jsme pro leto‰ní roã-

ník, kter˘ probûhl 23. záfií, oslovili Eriku

Stárkovou, Martina Trnavského a Luká‰e

Pfiíkazkého, k na‰í radosti v‰ichni tfii po-

zvání pfiijali. Náv‰tûvníci se seznámili se

souãasnou evropskou literaturou, letos

jsme vybrali tituly z Nûmecka a Francie,

a protoÏe na‰e republika v leto‰ním roce

pfiedsedá Radû Evropské unie, tak jsme za-

fiadili i ãeskou literaturu. V‰echny tfii kníÏ-

ky, které byly pfiedstaveny, je moÏné si za-

pÛjãit v knihovnû. 

Markéta Killingerová

Noc literatury



■ Vincent

âas a místo konání: 

24. listopadu 2022 od 18 do 20 h

ve Vincentu – Kulturním centru 

v Praze 9 Vinofii, Opoãínská 364, 

Praha 9 Vinofi, více na 

www.praha-vinor.cz/old/vincent.htm

Vstupné: 200 Kã pro úãastníky

a úãastnice celého pololetního progra-

mu, 300 Kã jednorázové vstupné.

Veãerem provází:

Eva Labusová, více na  

www.evalabusova.cz

Spoleãnû mÛÏeme hledat odpovûdi na

otázky podobné tûm následujícím:

Jak se zorientovat v souãasné záplavû

nabídek vybízejících nás k osobnímu rozvoji

a k pochopení toho, co se dûje v nás a ko-

lem nás? V jak˘ch podmínkách se tento

druh lidského hledání odehrává? Jak spolu

souvisejí pojmy jako náboÏenství, spiritua-

lita, transcendence, psychoterapie? Proã

nûkoho otázky cílené na nitro ãlovûka pfii-

tahují, a jiného nechávají chladn˘m nebo

ho dokonce popouzejí? Nakolik jsme ukot-

veni v tradici pfiejaté po pfiedcích, nakolik

jsme jí zavázáni? Jak pfiimûfienû uplatÀo-

vat vlastní odpovûdnost a naplÀovat své

osobní potfieby na cestû k sobû i Bohu ãi

BoÏství (aÈ uÏ je naz˘váme jakkoliv)? Jak˘m

psychologick˘m a spirituálním v˘zvám ãe-

líme v na‰í turbulentní dobû? Vítaní jsou

v‰ichni, ktefií respektují sebe i druhé a rÛz-

nost pohledÛ vnímají jako obohacení

a moÏn˘ zdroj inspirace.

Pro pfiihla‰ování, rezervaci míst a plat-

bu vstupného pi‰te Markétû Kilingerové

na vincent@praha-vinor.cz

Pro pfiípadné bliÏ‰í informace pi‰te na

eva.labusova@seznam.cz
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Zveme Vás na 1. Veãer pro Du‰i ve Vinofii

Téma: Péãe o du‰i dnes

Pozor, lekce jsou nabízeny v angliãtinû!

Kdy a kde? 

V pátky od 18 do 19 h ve Vincentu

O co jde? Bharatanatyam je starodávná

umûlecká forma jihoindického tance, která

vznikla ve státû Tamil Nadu pfied více neÏ

2000 lety. V indické kultufie je povaÏována

za duchovní formu oddanosti. Taneãní po-

hyby jsou charakterizovány fixovanou hor-

ní ãástí trupu, pohybem pokrãen˘ch nohou,

synchronizovan˘mi pohyby rukou a gesty

s mimikou. To v‰e za znûní specifické hud-

by. Poskytuje skvûlé kardio cviãení, zlep‰uje

krevní obûh, zpevÀuje svaly i kosti, pûstuje

koncentraci. Pokud se sejde aspoÀ 8 zájem-

Indick˘ tanec Bharatanatyam ve Vinofii? 

V˘let pro vinofiské seniory do âelákovic

Prosíme zájemce, aby se pfiihlásili osob-

nû ve VINCENTu

Václav MAREK s orchestrem hraje k tan-

ci i poslechu tu nejlep‰í hudbu nejen z mi-

nulého století. Kontinuálnû tak navazuje na

na‰e nejslavnûj‰í hudební tûlesa v historii

populární hudby.

„Vánoãní koncert 2022“ pfiiná‰í vedle

domácích ‰lágrÛ a celosvûtovû znám˘ch

a osvûdãen˘ch evergreenÛ také oblíbené

vánoãní písnû a skladby vãetnû nejkrásnûj-

‰ích klasick˘ch ãesk˘ch koled.

Jako vokální sólisté vystoupí Kamila NO-

VOTNÁ (hereãka a zpûvaãka Divadla Sema-

for, s orchestrem spolupracuje od roku 2012)

nebo Lenka ·VESTKOVÁ (absolventka PraÏ-

ské konzervatofie v oboru populární zpûv

a studentka Pedagogické fakulty UK) a Filip

HO¤EJ· (kromû muzikálÛ se vûnuje ãásteã-

nû opefie, ãinohfie, studiovému nahrávání,

uãí herectví a vystupuje s rÛzn˘mi orchest-

ry) nebo Pavel ·VESTKA (zpûvák, houslista

a pedagog, absolvent Konzervatofie Jarosla-

va JeÏka, pÛsobící v fiadû hudebních sesku-

pení rÛzn˘ch ÏánrÛ napfi. swing, jazz, count-

ry, lidovka, irská hudba i opera).

Moderátor programu Dr. Milan MAREK

je velk˘ milovník Osvobozeného divadla, Di-

vadla Semafor a Divadla Járy Cimrmana.

Láska k mluvenému slovu ho dovedla k pÛ-

sobení v âeském rozhlase, divadle Semafor,

ansámblu Blue Star a Orchestru Václava

Marka.

kyÀ, zaãneme základními kroky s pohyby no-

hou a rukou a postupnû se dostaneme na

úroveÀ s doprovodem hudby. Teoretické po-

znatky i praktické zku‰enosti budeme sdílet

pfiímo v hodinách. Kurz je urãen zaãáteãni-

cím. Zahrnuje i relaxaãní a dechová cviãení.

Co budete potfiebovat?

Tanec se zamûfiuje na pohyblivost a vy-

trvalost, proto se pfiedev‰ím pohodlnû ob-

leãte, aÈ vás nic neomezuje. Doporuãuje se

téÏ ruãník, voda k pití a dobrá nálada.

Cena: 

150 Kã/lekce cena se vztahuje na plat-

bu v‰ech 10 lekcí – od 11.11, kdy by kurz za-

ãal, do – zatím – konce ledna.

Vánoãní koncert Václava Marka

oblíbené vánoãní písnû a skladby vãet-

nû nejkrásnûj‰ích koled

Termín: 

pondûlí 21. listopadu, 16:30 – 22:30

Cena zájezdu: 100Kã na osobu 

(obãerstvení, doprava, koncert)

Program: Sejdeme se v 16:30 ve Vincentu

na pfiátelském posezení s poho‰tûním,

v 18:15 odjedeme spoleãnû zájezdov˘m au-

tobusem do Kulturního domu v âelákovi-

cích. Po skonãení koncertu nás autobus opût

pfiiveze do Vinofie a osobními auty rozveze-

me seniory bezpeãnû k jejich domovÛm. 

O lektorce jejími slovy:

Jmenuji se Priyanka a jsem z Indie. Mou

profesní oblastí je biotechnologie, ale jsem

také zapálená pro tanec a hudbu. KdyÏ ne-

tanãím ãi nezpívám, jsem v laboratofii a „dû-

lám vûdu“ pro svÛj doktorát. Bharatanaty-

am praktikuji více neÏ 14 let a mám v nûm

magistersk˘ titul. Do Prahy mne pfiivedl mÛj

biotechnologick˘ v˘zkum a zamilovala jsem

se do va‰í krásné zemû. Mé srdce si je‰tû

pfieje sdílet se více s místními Ïenami

a pfiedstavit jim originální souãást indické-

ho taneãního umûní.

Pfiihlá‰ky: Pfiípadné zájemkynû, 

pi‰te anglicky do konce fiíjna 2022 na

priyanka0303@gmail.com
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❚ Proti loÀskému roku nám pfiibyla jedna

tfiída, poãet ÏákÛ narostl o 27. ·kola je zce-

la naplnûna, nemáme uÏ Ïádnou volnou

kmenovou uãebnu, není jiÏ Ïádn˘ prostor

na chodbách, v jídelnû ani v druÏinû. Pfii vy-

zvedávání dûtí z druÏiny funguje paní vrát-

ná, rodiãe mají prostor na ãekání uvnitfi za

vchodem. V‰echny potfiebné informace na-

leznete na webu ‰koly, adresa zÛstala stej-

ná: www.zsvinor.cz 

❚ Letos jsme nabídli 35 skupin krouÏkÛ, vût-

‰ina byla otevfiena. KrouÏky zaãaly první t˘-

den v fiíjnu a konãí koncem kvûtna nebo za-

ãátkem ãervna. KrouÏek s hodinovou

t˘denní dotací stojí od 1000 do 1500 Kã za

rok – podle poãtu dûtí a nároãnosti na po-

mÛcky. KrouÏky s vícehodinovou t˘denní

dotací jsou úmûrnû draÏ‰í. Letos opût mÛ-

Ïete platit i za krouÏky pfiíkazem k úhradû.

Îádáme v‰echny, ktefií toho vyuÏijí, aby dÛ-

slednû dodrÏeli pokyny k platbû. MoÏnost

platit v hotovosti zÛstává zachována. Platí

se rovnou za cel˘ rok, pokud nûjak˘ Ïák

pfiestane po pololetí chodit, odpovídající

ãást úhrady na Ïádost rodiãÛ vrátíme.

❚ Sport – nejlep‰ími sportovci ‰kolního ro-

ku se stali Barbora Sommerová a Radek

Forman. Novou sportovní sezónu jsme za-

hájili 19. (I.–III.roãník) a 20.záfií (IV.–V.roã-

ník) XXXV.roãníkem bûhu „Miranovy duby“,

pfieboru ‰koly v pfiespolním bûhu. BûÏelo

232 dûtí, v˘sledky jsou na webu ‰koly, ví-

tûzové letos obdrÏeli krásné medaile vyti‰-

tûné paní uãitelkou Javorkovou na na‰í

3D tiskárnû. 

Základní ‰kola

Tfiída ÏákÛ celkem hochÛ dívek tfiídní uãitel

I.A 21 9 12 Martina Dlouhá

I.B 20 8 12 ZdeÀka VáÀová

I.C 20 8 12 Iveta Bou‰ová

II.A 19 11 8 Romana Zikmundová

II.B 22 13 9 Dana Mí‰ková

II.C 23 12 11 ZdeÀka De Kok

III.A 26 13 13 Eva Palkovská

III.B 26 11 15 Andrea Schönová

III.C 25 12 13 Olga Nováková

IV.A 24 14 10 Igor Slouka

IV.B 26 11 15 Katefiina Kautská

IV.C 24 14 10 Ján Richter

V.A 24 13 11 Iveta Koníãková

V.B 24 14 10 Petra ·árová

V.C 24 14 10 Alena Bosová

V.D 24 11 13 Hana Zlámalová

VI.A 20 10 10 Markéta ·Èastná

VI.B 22 8 14 Jana Slavíãková

VI.C 21 10 11 Jifií Kaãer

VII.A 26 11 15 Petr La‰toviãka

VII.B 26 10 16 Lenka Pobudová

VII.C 26 11 15 Iva Javorková

VIII.A 25 16 9 Aneta Dopitová

VIII.B 25 14 11 Adéla Kocmanová

VIII.C 22 8 14 Dana Chludilová

VIII.D 24 10 14 Martina Hartlová

IX.A 20 9 11 Vojtûch Klimt

IX.B 21 9 12 TáÀa Grochálová

IX.C 23 13 10 Milan Lipták

Nov˘ ‰kolní rok 

Organizace: 

podzimní prázdniny 26. 10. – 30. 10. 2022

vánoãní prázdniny 23. 12. 2022 – 2. 1. 2023 

pololetní prázdniny 3. 2. 2023

jarní prázdniny 4. – 12. 2. 2023

velikonoãní prázdniny 6. 4. – 10. 4. 2023

vyuãování konãí v pátek 30. 6. 2023

Tfiídy:

Celkov˘ poãet ÏákÛ 673 v 29 tfiídách, prÛmûr 23,2 Ïáka na tfiídu. V leto‰ním ‰kolním

roce jsme 1. 9. pfiivítali 3 první tfiídy, celkem 61 dûtí.
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❚ Pfiipravujeme – pro leto‰ní zimu jsme si

zamluvili na lyÏafisk˘ kurz opût Horsk˘ ho-

tel Vltava ve StráÏném v Krkono‰ích, a to

ve dvou termínech. Kurzy probûhnou

18.–25. 2. 2023 pro Ïáky 8.A a 8.B, ktefií vlo-

ni nebyli a 25. 2.–4. 3. pro Ïáky 7. roãníku.

Pokud vyjede nûkterá tfiída na ‰kolu v pfií-

rodû, je pro celou ‰kolu urãen jednotnû ter-

mín 19.–23. 6. 2023. 

❚ Tfiídní schÛzky – budou letos opût tfiikrát.

První (organizaãní) uÏ probûhla 15. 9., dal-

‰í budou korespondovat se ãtvrtletím, ter-

míny 24. 11. 2022 a 20. 4. 2023. Zde se jiÏ

bude fie‰it pfiedev‰ím prospûch a chování

dûtí. MoÏnost individuální schÛzky s k˘m-

koliv z uãitelÛ nebo z vedení ‰koly zÛstává

zachována, je potfieba se ale pfiedem tele-

fonicky domluvit. Za tímto úãelem je u kaÏ-

dého vyuãujícího zavedena pravidelná pÛl

hodina t˘dnû, kdy bude urãitû k dosaÏení

na telefonu (ãasy na webu ‰koly) – lze vo-

lat samozfiejmû kdykoliv, ale bez záruky za-

stiÏení uãitele.

❚ SchÛzka rodiãÛ budoucích prvÀáãkÛ –

pro zájemce o zodpovûzení dotazÛ a pro-

hlídku ‰koly z fiad rodiãÛ budoucích prv-

ÀáãkÛ dûláme tradiãnû schÛzku. Letos bu-

de v úter˘ 14. 3. 2023 od 17 h ve ‰kolní

jídelnû. Srdeãnû zveme. Zápis do Z· bude

v dubnu (v té dobû pfiijímáme i Ïádosti

o odklad ‰kolní docházky, je potfiebné mít

patfiiãná doporuãení ped.psych.poradny

a dûtského lékafie nebo klinického psych-

loga), zápis do M· bude v kvûtnu. Termíny

budou na webu ‰koly.

❚ SchÛzka rodiãÛ ÏákÛ IX. roãníkÛ – 

informace ohlednû pfiihlá‰ek na stfiední

‰koly se uskuteãní v úter˘ 10. 1. 2023 od

17 hodin.

❚ Vyhodnocení úspû‰nosti na‰ich ÏákÛ u pfii-

jímacích zkou‰ek na stfiední ‰koly – podle

sdûlení CERMATU byli na‰i Ïáci na pfiijímací

zkou‰ky velmi dobfie pfiipraveni – vysoce

nadprÛmûrnû úspû‰ní byli v celostátním mû-

fiítku, velmi nadprÛmûrní v praÏském kon-

textu jak v ãeském jazyce, tak v matematice. 

❚ Na 24. a 25. 10. pfiipravujeme pro Ïáky 

4.–9. roãníkÛ projektové dny – dûti si vy-

berou z nabídnut˘ch témat projektÛ a bu-

dou pracovat ve smí‰en˘ch skupinách.

❚ Tû‰íme se, Ïe ‰kolní rok 2022–2023, kte-

r˘ se právû úspû‰nû rozbûhl, proÏijeme úpl-

nû normálnû, s dûtmi bez karantén a dal-

‰ích mimofiádn˘ch opatfiení.

V tomto ‰kolním roce jsem dostala na

starosti novou tfiídu 6.B. Chtûla jsem dûti

poznat i v jiném prostfiedí a také se rovnou

zamûfiit na vylep‰ení vztahÛ ve tfiídû. V pÛl-

ce záfií jsme tedy vyrazili na tfiídenní stme-

lovací kurz do Zbraslavic.

Poãasí nám nepfiálo, proto jsme mûli

z velké ãásti místo venkovních aktivit pro-

gram v tûlocviãnû. Ale i tak to bylo zajíma-

vé. Dûti hledaly fie‰ení netradiãnû zadáva-

n˘ch úkolÛ, komunikovaly pomocí slov i bez

nich, vytváfiely si rÛzné strategie, spolupra-

covaly v t˘mech bez ohledu na to, jestli je

nûkdo kluk, holka, âech, cizinec, nejlep‰í ka-

marád. Dûti se perfektnû zapojovaly a i mne

sv˘m pfiístupem velmi pfiíjemnû pfiekvapily.

Nakonec dokonce na pár hodin vykouklo

slunce a ‰esÈáci si uÏili také lanové centrum.

Stmelit plnohodnotnû kolektiv se nedá

za 3 dny, ale kurz byl dobr˘ základ, na kte-

rém mÛÏeme stavût dál ve ‰kole. A také to

byl prostû hezk˘ záÏitek. Díky flexibilním

organizátorÛm kurzu, mé vûãnû optimis-

tické asistentce Jarmile Pancífiové i mé no-

vé tfiídû!

V 6.B máme v souvislosti s událostmi na

Ukrajinû dvû nové dívky. KdyÏ jsme plánovali

stmelovací kurz, dostala jsem se do kontak-

tu s p. Martinem Machem a paní Katefiinou

Hájkovou, v‰e nabralo rychl˘ spád a záhy

pan starosta schválil, Ïe by se tento kurz pro

obû dívky mohl zaplatit. Nakonec to nebylo

potfieba - jedna dívka jet nechtûla a druhé

ho rodiãe zaplatili sami s tím, aÈ peníze ur-

ãené na pomoc UkrajincÛm vyuÏijí ti Ukra-

jinci, ktefií to skuteãnû potfiebují.

Jana Slavíãková

Stmelovací kurz ve Zbraslavicích - 6.B
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UÏ jste nûkdy stihli bûhem dopoled-

ne vystfiídat více zamûstnání? Na‰i Ïáci

9. roãníkÛ ano.

Do ‰koly jsme pozvali 12 odborníkÛ

rÛzn˘ch profesí, aby ÏákÛm svá zamûst-

nání pfiedstavili, poradili, jaké vhodné

‰koly zvolit, a ukázali, co je kaÏdodenní

náplní jejich práce.

‰koly d˘chá pfiátelská atmosféra. Jednodu-

‰e jsem byla nad‰ená. Kdykoliv budete po-

tfiebovat, ráda pfiijdu,“ zhodnotila akci edi-

torka Petra Vichrová. Hana Musilová

z odboru Ïivotního prostfiedí den také vi-

dûla pozitivnû: „Super nápad, dûti se zají-

maly, spolupracovaly a obû skupiny doká-

zaly spoleãn˘mi silami vyfie‰it pfiíklad

z praxe.“

Po odchodu odborníkÛ dûti ãekala je‰tû

skupinová reflexe. Na závûr dne kaÏd˘ Ïák

zpracoval pracovní list, také jsme vedli de-

batu, ve které jsme si doplnili a shrnuli po-

znatky z celého dne, jako napfi.: „Bylo to za-

jímavé, i kdyÏ svÛj názor na to, kde chci pra-

covat, jsem nezmûnil.“ (A.K.) Obãas zaznûla

i kritika: „Pfiedná‰ející byli ve stresu, kdyÏ vi-

dûli, Ïe nic nefiíkáme a neodpovídáme.“ (M.Z.)

Vût‰ina ohlasÛ z fiad ÏákÛ ale byla pozitivní:

„Lidé, ktefií tady byli, umûli mluvit a vysvût-

lit to. Urãitû to pomohlo spoustû lidem ujas-

nit si, co chtûjí, a co nechtûjí dûlat.“ (A.L.) Nej-

ãastûji zaznûlo prosté: „Bylo to fajn.“

Dûkujeme v‰em úãastníkÛm z fiad dûtí

i dospûl˘ch za aktivní úãast a dobrou ná-

ladu. Doufáme, Ïe se nám podobná akce

podafií uskuteãnit i pfií‰tí rok.

TáÀa Grochálová

Kariérní den pro 9. roãník

Mûli tak jedineãnou moÏnost poznat

práci redaktora, podlaháfie, kadefinice, pro-

vozního v restauraci, tiskového mluvãího,

profesionálního trenéra, architekta, ale i co

obná‰í pracovat pro záchranku ãi armádu.

Dále si mohli vyzkou‰et práci v administ-

rativû, v redakci Seznamu a v matefiské

‰kolce.

KaÏd˘ Ïák pro‰el 3 profesemi, které si

sám vybral, ve skupinû dal‰ích zájemcÛ pak

strávil hodinu s dan˘m odborníkem. „Moc

se mi u vás líbilo, protoÏe dûti byly skvûlé.

Nebály se mluvit, nebály se ptát, nebály se

fiíct, Ïe se jim nûco nelíbí. Pfiekvapilo mû, Ïe

urãitû polovina z nich ví, co by chtûla dû-

lat, uÏ mají vybranou ‰kolu. To je super! Ze
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·kolní druÏina

Zaãátek ‰kolního roku 

·kolní rok zaãal, jiÏ je mûsíc fiíjen, a tak

pfiiná‰ím pár informací o na‰í ‰kolní druÏinû.

·kolní druÏina je nedílnou souãástí Ïi-

vota dûtí nav‰tûvujících první aÏ tfietí tfiídu

základní ‰koly. âas stráven˘ ve ‰kolní dru-

Ïinû se snaÏíme naplnit takov˘m zpÛsobem,

aby to byl ãas pro dûti pfiínosn ,̆ radostn ,̆

spokojen .̆

V leto‰ním roce nastoupilo do ‰kolní

druÏiny 61 dûtí z prvních tfiíd. Nav‰tûvují

druÏinové tfiídy, které jsou umístûny v pfií-

zemí hlavní budovy ‰koly. Dalo by se fiíci, Ïe

to mají trochu jednodu‰‰í v tom smyslu, Ïe

sejdou ze tfiídy pfiímo do své druÏiny a ne-

musí se pfiesouvat do jiné budovy, kde by

mûly svou druÏinovou tfiídu. Pfiesto i na nû

ãekalo na poãátku ‰kolního roku pár no-

v˘ch poznatkÛ, se kter˘mi si musí poradit

kaÏd˘ prvÀáãek, a které právû i chod dru-

Ïiny pfiiná‰í. Napfiíklad jídelna, nûkomu to

pfiijde samozfiejmé, ale unést si svÛj tác

s jídlem je v prvních dnech pro nové dûti

nároãné. Mají tam podporu v‰ech vycho-

vatelek, které jim pomáhají. Pfievlékání

v ‰atnách, kdyÏ jdou dûti ven, uspofiádání

si sv˘ch vûcí, vãetnû urovnání své nové ak-

tovky. Za sebe mohu fiíci, Ïe leto‰ní prv-

Àáãci, které vídám v jídelnû, v ‰atnû, na

hfii‰ti, jsou velmi ‰ikovní a velmi rychle se

uãí. TakÏe v tuto chvíli v‰e zvládají na v˘-

bornou.

A dûti z ostatních druÏin? Dûti z druh˘ch

tfiíd nav‰tûvují svoji druÏinu pod lékárnou,

tfieÈáci dochodí poslední rok druÏiny také ve

sv˘ch prostorech – v pfiístavbû u jídelny.

Kromû pravidelného pfiivítání po prázd-

ninách mûly dûti jiÏ moÏnost v KVC Vincent

nav‰tívit v mûsíci záfií prezentaci zájmov˘ch

ãinností a krouÏkÛ. 

Dûti z druh˘ch tfiíd byly pozvány do Vin-

centa na pfiedstavení – Alenka v fií‰i divÛ,

které bylo tentokrát v novém pojetí a u dû-

tí mûlo úspûch.

Ve chvíli psaní tohoto ãlánku je mûsíc fií-

jen, a tak se vûnujeme podzimnímu tvofie-

ní, vyuÏíváme pfiírodní materiály, sbíráme

listy, v lese Ïaludy, ‰i‰ky a tvofiíme. 

V mûsíci fiíjnu byly zahájeny i zájmové

krouÏky, které probíhají v prostorech ‰koly.

Dûti na krouÏky pfiedáváme, poté i pfiebí-

ráme zpût. Je na‰í snahou, aby v‰e mûlo

hladk ,̆ pro dûti bezstarostn˘ prÛbûh, a jak

jsem zmiÀovala v poãátku, aby ãas stráve-

n˘ ve ‰kolní druÏinû byl pfiíjemn .̆ KaÏdé

z dûtí je osobnost, kaÏdé v tomto vûku fun-

guje je‰tû trochu jinak. Na‰í snahou je na-

jít souhru mezi dûtmi, a vytvofiit tak pfiíz-

nivé klima pro v‰echny. 

Dûkujeme paní Markétû Kilingerové - fie-

ditelce KVC Vincent, Ïe i letos na nás mys-

lí, dûkujeme za spolupráci. Dûkujeme rodi-

ãÛm za pochopení, podporu.

Pfieji V·EM klidné spokojené následující

dny.

Lenka Kosmannová – vychovatelka ·D
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Matefiská ‰kola

Dne‰ní pfiíspûvek bude trochu netradiã-

ní. Seznámíme vás s dÛleÏit˘mi akcemi, kte-

ré se ve Vinofii konaly, na kter˘ch nemohly

dûti z matefiské ‰koly chybût. Rádi jsme pfii-

jali pozvání na oslavy 100 let Sokola Vinofi.

Pfied‰kolní dûti zde vystoupily s taneãním

programem, kter˘ mûl velk˘ úspûch. Násle-

dovala oslava devadesáti let Obce baráãní-

kÛ J. A. Komenského. Také zde se na‰e dû-

ti velmi hezky prezentovaly. Ukázaly taneãní

vystoupení, po kterém následoval velk˘

aplaus. Do tfietice jsme vesel˘m programem

vítali na‰e nejmen‰í, vinofiské obãánky. 

Za kolektiv M· Jana Kováfiová

V pondûlí 10. 10. 2022 v‰echny paní uãi-

telky absolvovaly kurz Prevence vzniku vad-

ného drÏení tûla, kter˘ se konal v souladu

s akreditací M·MT pro DVPP. Pojìme spo-

leãnû pfiedcházet bolestem zad, zajistit

správnou rovnováhu a správné drÏení tûla

va‰ich dûtí. Dítû s vadn˘m drÏením tûla po-

znáte snadno. Ve stoji se vadné drÏení tûla

projevuje vût‰inou pfiedsunut˘m drÏením

hlavy (brada vystrãená dopfiedu), zkrácením

prsních svalÛ (svû‰ená ramínka, vpáãen˘

hrudník), oslabením mezilopatkov˘ch sva-

lÛ (odstáté lopatky, kulatá záda), oslabením

bfii‰ních svalÛ (bfiicho vystrãené dopfiedu),

oslabené h˘Ïìové svaly (anteverze pánve

– zadeãek vystrãen ,̆ prohnutá bedra), vbo-

ãená kolena (ãé‰ky smûfiují dovnitfi), plo-

chonoÏí (chybí podélná klenba, event. vpá-

ãené kotníky dovnitfi). Zaãínáme správn˘m

stojem. ·piãky smûfiují rovnû, ramínka do-

lÛ, vzpfiímená hlava. âasem budeme vyu-

Ïívat mal˘ overball, kter˘ je skvûl˘ pomoc-

ník pfii cviãení.

Zdravé ‰tístko - prevence vzniku vadného drÏení tûla
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Milí spoluobãané,

s radostí Vám oznamujeme, Ïe akce res-

taurování vinofisk˘ch varhan je u cíle. Po té-

mûfi tfiech letech, kdy probíhaly restaurá-

torské práce, si budeme moci ná‰ královsk˘

nástroj koneãnû poslechnout. Nyní se var-

hany kompletují v dílnû, kde se v montáÏ-

ní hale jednotlivé ãásti sloÏí dohromady,

aby se v‰e pod dohledem mistrÛ varhanáfiÛ

naposledy vyzkou‰elo a ovûfiila se funkãnost

stroje. Poté se nástroj opût rozloÏí a ãeká ho

cesta domÛ, k nám do kostela. AÏ zde se v‰e

definitivnû sestaví a doladí – zejména po

zvukové stránce, kterou je tfieba pfiizpÛso-

bit konkrétnímu prostoru a akustice koste-

la. MontáÏ na kÛru zaãne koncem fiíjna.

Po velmi suchém létû 2018 se stav ná-

stroje prudce zhor‰il, a tak farnost byla nu-

cena situaci fie‰it. JiÏ na konci zimy 2019 byl

vypracován restaurátorsk˘ zámûr na kom-

plexní obnovu varhan, byla zahájena vefiej-

ná sbírka a podány Ïádosti o státní a kraj-

ské dotace. Na podzim téhoÏ roku se

farnost definitivnû rozhodla spojit nezbyt-

nou opravu i s navrácením nástroje do pÛ-

vodní podoby (1771). Do varhan bylo totiÏ

zásadnû zasaÏeno roku 1880, kdy praÏsk˘

varhanáfi Karel Schiffner pfiestavûl témûfi

polovinu pí‰Èalového fondu k obrazu své-

mu a také tehdej‰í doby. V závûru roku 2019

bylo vypsáno v˘bûrové fiízení, na jafie 2020

byly zahájeny práce na restaurování ná-

stroje a nyní jsme jiÏ témûfi v cíli. Na pfií‰tí

rok 2023 je je‰tû naplánováno restaurová-

ní tzv. polychromie varhanní skfiínû, tj. ob-

nova její v˘tvarné podoby – barevné úpra-

vy a zlacení fiezeb.

Vinofiské varhany spadají do období po-

zdního baroka. V roce 1771 je postavil kut-

nohorsk˘ varhanáfi Pavel Franti‰ek Horák,

kter˘ byl na svou dobu velice produktivní.

Odhaduje se, Ïe jeho dílna zvládla postavit

aÏ 5 nástrojÛ roãnû. Je to obdivuhodn˘ po-

ãet, vzhledem k tomu, Ïe v˘roba probíhala

v˘hradnû ruãnû, manufakturním zpÛso-

bem. Samozfiejmû to mûlo i svou stinnou

stránku, neboÈ takové pracovní tempo se

nutnû odráÏelo na kvalitû provedení jeho

nástrojÛ. Nenechme se ale zmást, na v˘-

sledn˘ zvuk to vliv nemûlo. Projevovalo se

to zejména v fiemeslné kvalitû zpracování,

která rozhodnû nepatfiila k nejhor‰ím, ale

na druhou stranu ani k tûm nejlep‰ím.

A k preciznosti jeho nûmeck˘ch kolegÛ mû-

la daleko. Stávalo se napfiíklad, Ïe kdyÏ se

nûjaká pí‰Èala na v˘‰ku neve‰la do skfiínû,

Horák ji zkrátka nechal leÏet a vzduch k ní

pfiivedl jinudy. Restaurátofii tak museli ãas-

to témûfi detektivnû pátrat po pfiíãinách

rÛzn˘ch technick˘ch kuriozit, aby nakonec

zjistili, Ïe dÛvodem v mnoh˘ch pfiípadech

byla nedostateãná pfiipravenost Horákova

technického fie‰ení, a ten pak musel situa-

ci na poslední chvíli „zachraÀovat“ pfii mon-

táÏi na kÛru.

Vinofisk˘ nástroj má dva manuály (ruã-

ní klaviatury) a pedál (klaviatura pro nohy),

obojí s tzv. krátkou oktávou. Rozsah klavi-

atur je tedy od velkého „C“ do „c3“ v ma-

nuálech a od velkého „C“ do malého „a“

v pedálu, pfiiãemÏ tóny velké „Cis“, „Dis“,

„Fis“ a „Gis“ zcela chybí. ·etfiilo se tak místem,

neboÈ pí‰Èaly hlubok˘ch tónÛ jsou nejvût‰í

a zmínûné ãtyfii tóny se pouÏívají nejménû.

Varhany mají celkem 14 rejstfiíkÛ (pí‰Èalo-

v˘ch fiad), coÏ poskytuje dostateãnou zvu-

kovou variabilitu pro hraní pfii liturgii i pro

koncertní provoz. Na vinofiské varhany vy-

zní nejlépe hudba z období ãeského a nû-

meckého baroka ãi klasicismu (J. Seger, F. X.

Brixi, J. J. Ryba, G. Muffat, J. Pachelbel, atp.),

pfiíp. i star‰í kompozice. Naopak novûj‰í

skladby (z období romantismu a dále) ne-

bo napfiíklad skladby J. S. Bacha (aã spada-

jí do období baroka) jsou technicky ‰patnû

proveditelné, zejména pro mal˘ rozsah kla-

viatur a pro tento úãel nevhodnou rejstfií-

kovou dispozici. Právû Bach skládal hudbu

pro varhany jin˘ch parametrÛ. „Bachovy“

varhany patfií mezi zástupce tzv. severonû-

mecké ‰koly a u nás jich najdeme velmi má-

lo. Naopak nástroje, které se stavûly u nás,

jsou skromnûj‰í konstrukce a fiadíme je do

tzv. jihonûmecké ‰koly. Právû pro tyto ná-

stroje tedy komponovali i tuzem‰tí mistfii.

Na závûr nám dovolte jedno pozvání:

Na 4. nedûli adventní, 18. prosince,

v 18:00 hodin se uskuteãní slavnostní in-

augurace varhan. Tento rok tím zakonãíme

jiÏ tradiãní sérii adventních koncertÛ, které

byly vÏdy vûnovány právû obnovû vinofi-

ského nástroje. Varhany nám osobnû poÏe-

hná mons. Jan Graubner, arcibiskup praÏ-

sk˘ a primas ãesk .̆ Bûhem inaugurace bude

pfiedstaven cel˘ projekt restaurování a po

slavnostním obfiadu Ïehnání probûhne

krátk˘ varhanní koncert. Veãer zakonãíme

pfiípitkem a poho‰tûním. V‰ichni jste sr-

deãnû zváni! 

Ondfiej Hrub˘
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A protoÏe uÏ je nám nad 100 let, nemá

cenu tuto vûtu dále opakovat…

Cel˘ den probíhaly nádherné akce na

poãest tûch 100 let. V sále sokolovny si do-

poledne dûti mohly vyzkou‰et cviãební ná-

fiadí, vydovádûly se na kruzích, na kladinû,

na Ïínûnkách i v prolézacích tunelech. Poté

následovalo divadlo o kohoutkovi a slepiã-

ce, v podání Divad˘lka na koneãn ,̆ v ãele se

skvûl˘mi protagonisty, Jifiinkou Dlabaãovou

a Zuzkou ·toãkovou. Poté následoval dût-

sk˘ karneval opût v reÏii Divad˘lka na ko-

neãn˘ s malováním na obliãej, dûti ve zce-

la zaplnûném sále si to uÏily. A náklady na

tu celodopolední akci? Jedna veliká nula!

V‰ichni se zapojili zcela dobrovolnû a na-

prosto nezi‰tnû. Pfiíprava trvala témûfi pÛl

roku, instalace ozvuãení, Ïidlí, podia, rekvi-

zit, nákup bublinového dûla, vyvíjeãe mlhy,

barev na obliãej, úklid náfiadí,… To je jenom

mal˘ v˘ãet práce neskuteãnû obûtav˘ch li-

dí, v ãele s Va‰kem Dlabaãem, s jeho man-

Ïelkou Jifiinkou, Zuzkou ·toãkovou a celou

fiadou obûtav˘ch pomocníkÛ. Pfiátelé, moc

vám dûkujeme!

Sokol mûl vÏdy ochotnické divadlo, pro-

to jsme hned po akci oslovili protagonisty

– a pravdûpodobnû vznikne jako ná‰ jede-

náct˘ oddíl sokolské Divad˘lko na koneãn˘…

V kaÏdém pfiípadû jsme po velkém úspûchu

uÏ dohodli konání dûtského karnevalu na

druhou sobotu záfií pfií‰tího roku! Udûlejte

si v novém kalendáfii poznámku a pfiijìte

s dûtmi, opravdu to bude zase stát za to!

Neãekanû se objevila i âeská televize,

která se o na‰ich oslavách dozvûdûla z in-

ternetov˘ch stránek. Natoãila ‰oty z dût-

ského karnevalu, z nohejbalového a teniso-

vého turnaje i z na‰í klubovny. Pokusíme se

umístit jejich reportáÏ i na na‰ich strán-

kách.

V dopoledních hodinách jsme je‰tû spo-

lu s b˘val˘m i souãasn˘m vedením sokola,

br. Milo‰em Hrnãálem, br. Milanem Klivic-

k˘m, br. Myronem Gawdunem a 1. místos-

tarostou Mâ Vinofi Milanem Anto‰em, po-

loÏili kytice na hrob zakladatele TJ Sokol

Vinofi, br. Josefa Hofmana a sestry Zorky

Kadefiábkové, ktefií byli perzekuováni jak fa-

‰istick˘m, tak také komunistick˘m reÏimem.

Od rána probíhaly i turnaje v nohejbalu

a tenisu, aktivnû se úãastnilo kolem 50

sportovcÛ a celá fiada divákÛ. Díky partner-

ství s Globusem jsme mohli v‰em zdarma

nabídnout vynikající obãerstvení, uzená

No a pak uÏ probûhl hlavní bod cel˘ch

oslav – pfiedání nového sokolského prapo-

ru. Tetiãky baráãnice s ním udûlaly ãestné

kolo a pfiedaly na jevi‰ti kmotrÛm, kter˘mi

se stali: b˘val˘ (a moÏná nov˘) primátor

Prahy a ãlen Poslanecké snûmovny Parla-

mentu âR Bohuslav Svoboda, starosta

mûstské ãásti Praha-Vinofi Michal Biskup,

1. místostarosta Mâ Praha Vinofi Milan An-

to‰, místostarosta Mâ Praha-Vinofi Robert

Rytina a zastupitel Mâ Praha-Vinofi a jed-

natel TJ Sokol Vinofi Marek Bezkoãka.

Praporu poÏehnal a posvûtil ho svûcenou

vodou jáhen Alois Koláãek. Prapor jsme ob-

jednávali je‰tû pfied válkou na Ukrajinû a ja-

ko bychom to tu‰ili – na praporu je sokolské

heslo VzhÛru na stráÏ! To je dnes mimofiád-

nû aktuální a na obranu svobody a demo-

kracie je zapotfiebí se sjednotit nejen u nás,

ale na celém svûtû a b˘t na té stráÏi...

Dûkujeme vedení mûstské ãásti, bez je-

jíÏ podpory by ná‰ nov˘ vinofisk˘ sokolsk˘

prapor nemohl vzniknout. Dûkujeme i na-

‰emu panu faráfii Franti‰ku âechovi, kter˘

zprostfiedkoval poÏehnání na‰emu praporu,

Tûlocviãná jednota Sokol Vinofi

Tûlocviãná jednota Sokol Vinofi je na‰ím nejstar‰ím spolkem. 

Letos, 17.9., jsme dÛstojnû oslavili 100 let od svého zaloÏení.

vepfiová kolena, klobásy a nealkoholické ná-

poje. Pane fiediteli Karl Ernst Antlaufe, dû-

kujeme Vám i Globusu.

Od 15.00 zaãala slavnostní schÛze. Za-

plnûn˘ sál tleskal Johance Maryskové, kte-

rá nám zazpívala ãeskou hymnu, dûtem

z matefiské ‰kolky, ukázkám cviãení na‰ich

ÏákyÀ i tradiãní âeské besedû v podání kro-

jovan˘ch baráãnic. Matefiská ‰kolko, paní

uãitelky, dûti, cviãitelky, tetiãky, moc vám

dûkujeme!

Následovalo pfiedání pohárÛ a diplomÛ

vítûzÛm turnajÛ a pfiedání vyznamenání za-

slouÏil˘m sokolÛm, ktefií se podíleli na ob-

novû na‰eho spolku, stejnû jako na jeho

souãasném chodu.

Za dfiívûj‰í vedení byli vyznamenáni: br.

Bofiivoj Sopr, emeritní starosta Ïupy Baráko-

vy, br. Milo‰ Hrnãál, dfiívûj‰í starosta TJ So-

kol Vinofi, sestra Libu‰e Pincová, br. Milan Kli-

vick ,̆ br. Petr Bajer, br. Jarda JirkÛ, br. Milan

Fi‰ar, br. Josef Matou‰ek, br. Josef Mestek.

Za souãasné vedení sokola potom: br.

Myron Gawdun, starosta jednoty, sestra Ma-

rie Budafiová, sestra Anna Ettlerová, sestra

Petra Gawdunová, sestra Hana Halíková, br.

Antonín Weishaupt, br. Martin Písafi, br. Pe-

tr Halík a in memoriam br. Martin Halík.

Bez tûchto obûtav˘ch lidí by sokol

nemohl existovat. Svou práci vÏdy dû-

lali s pln˘m nasazením a zcela zadar-

mo. Sestry a bratfii, moc vám za v‰e

dûkujeme.



stejnû jako jáhnovi Aloisi Koláãkovi za ten-

to akt.

A potom uÏ zaãalo neformální pfiátelské

posezení se skvûl˘m obãerstvením. K zaz-

pívání nám pfiijeli zahrát polaban‰tí soko-

lové z Podûbrad, pfiidali se i vynikající vi-

nofi‰tí hudebníci, Ilja Vlãek a Jirka âechák.

Pfiátelé, dûkujeme.

A obãerstvení? Zde je tfieba podûkovat

br. Radimu Palkovskému, kter˘ navrhl a se-

strojil speciální gril na peãení kolen, a kte-

r˘ jej také obsluhoval uÏ od samotného rá-

na aÏ do pozdních hodin. Kolena byla

vynikající! 

Stejnû tak obdivuhodn˘ v˘kon byl v po-

dání mistra fiezníka, Petra Matou‰ka. Od

samotného rána opékal klobásy, spolu

s pomocníky balil kolena do alobalu a na-

porcoval neuvûfiiteln˘ch 85 kolen! Konãil

dlouho po pÛlnoci… Kluci, dûkujeme!

Na akci se úãastnilo i mnoho dûtí a do-

spûl˘ch z Ukrajiny, snad jsme jim trochu od-

vedli pozornost od jejich domácího utrpení.

Jsme ‰Èastní, Ïe jsme mohli pfiivítat to-

lik hostÛ a spoleãnû si uÏít na‰e oslavy.

Z na‰í akce bude zhotoven sokolsk˘ kalen-

dáfi pro rok 2023, ten leto‰ní byl rozebrán

do posledního kousku, museli jsme dokon-

ce dûlat dotisk. JiÏ dnes si ho mÛÏete ob-

jednat na tel. 721941621 nebo na mailu .

Na závûr bychom je‰tû rádi podûkovali

‰éfredaktorce Vinofiského zpravodaje, Ivetû

Bou‰ové, spolu s Tomá‰em Tû‰ínsk˘m, kte-

fií fotili a zpracovávali materiál ze v‰ech

momentÛ na‰ich oslav.  

A je‰tû jednou v‰em partnerÛm, bez nichÏ

by se na‰e oslavy neobe‰ly:

Mûstské ãásti Praha-Vinofi, Globusu âa-

kovice, Divad˘lku na koneãn ,̆ VR ateliéru

Roberta Rytiny. Pfiátelé, dûkujeme!

Dûkujeme i v‰em úãastníkÛm, âT za re-

portáÏ, vzácn˘m hostÛm a hlavnû – pánu

Bohu, Ïe zajistil dobré poãasí, a Ïe se moc

sportovcÛ nezranilo.

Oslavy 100 let jsou za námi – aÈ Ïijí

oslavy 200 let TJ Sokola Vinofi.

Místostarosta TJ Sokol Vinofi, br. Fr. ·varc
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Je‰tû pfied zaãátkem soutûÏe nás posti-

hla kalamitní situace na hfii‰ti. Ná‰ same-

tov˘ paÏit, kterému se s neutuchajícím na-

d‰ením ze v‰ech nejvíce vûnují pfiedseda

Petr Kubka a Tomá‰ Rosypal, byl v rohu

smûrem k hfii‰ti s umûl˘m povrchem zcela

podmáãen a terén byl pro hru nezpÛsobil .̆

DÛvodem byla pravdûpodobnû ãinnost na

nedalekém staveni‰ti, kdy do‰lo ke zmûnám

tokÛ podzemních pramenÛ. Na‰tûstí obû-

tavou ãinností ãinovníkÛ a pfiátel klubu do-

‰lo k rychlému zákroku a drenáÏe byly ná-

roãn˘m technick˘m zásahem opraveny.

Nová sezona tak mohla zaãít na domácím

svatostánku. V‰em, ktefií se na vyfie‰ení da-

né situace podíleli, klub velice dûkuje. 

Ve dnech 21.–26. 8. 2022 se 56 mlad˘ch

vinofisk˘ch borcÛ zúãastnilo tradiãního

soustfiedûní v Chot˘‰anech u Bene‰ova,

které vedl t˘m 9 na‰ich certifikovan˘ch tre-

nérÛ mládeÏe, mnohdy tatínkÛ – dobrovol-

níkÛ. Po loÀské v˘borné zku‰enosti se klu-

ci stateãnû poprali s de‰tiv˘m poãasím

a makali na 100%. Vûfiíme, Ïe to kluci pro-

dají v podzimních soutûÏích. Dûkujeme

v‰em, ktefií vûnovali svou dovolenou na

podporu na‰ich dûtí.

FK Vinofi 1928 – informace ze stadionu Jirky âadka

dÛkazÛ, Ïe se nám dafií pracovat s mláde-

Ïí. Ho‰i dûkujeme, pan âadek by mûl radost.

Dne 5. záfií probûhl nábor do v‰ech dût-

sk˘ch kategorií na‰eho klubu. Zúãastnilo se

ho na 26 dûtí. Stále pfiijímáme nové ãleny

do v‰ech mládeÏnick˘ch kategorií. Dal‰í in-

formace o klubu a kontakty na trenéry na-

leznete na www.fkvinor.cz

Po více neÏ 20 letech se Vinofi doãkala

mistrovského utkání star‰ích ÏákÛ hrané-

ho uÏ na plochu celého hfii‰tû. Je to dÛka-

zem trpûlivé a soustavné tréninkové práce.

Na‰i star‰í Ïáci odehráli pod vedením Mar-

ka Bezkoãky derby s t˘mem Kbely-Satali-

ce. Nebylo vítûzné, ale kluci stateãnû bojo-

vali mnohdy s hráãi o hlavu vût‰ími. Vûfiíme,

Ïe se klukÛm v soutûÏi bude dafiit a podafií

se kategorii udrÏet do budoucna. Bude tak

zaji‰tûna t˘mová kontinuita a snad na‰i od-

chovanci budou v budoucnu doplÀovat

muÏskou kategorii. Je to jeden z jasn˘ch

Na‰i muÏi bojují novû v I.B tfiídû. Po roz-

paãit˘ch prvních zápasech pomalu ale jis-

tû stoupají vzhÛru tabulkou. Dûkujeme za

Va‰i podporu a uvidíme se na domácích zá-

pasech na fotbalovém hfii‰ti. Klubovna je pfii

domácích zápasech otevfiena. Po dobu zá-

pasu jsme nuceni dodrÏovat pravidla svazu

a nápoje jsou podávány pouze do plasto-

v˘ch kelímkÛ. T˘m FK Vinofi 1928. #fan-

dimfkvinor 

A po covidové pfiestávce nás opût nav-

‰tívili fotbaloví pfiátelé z Nûmecka. Odehrá-

la u nás utkání stará garda t˘mu Post SV

Magdeburg. 
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Spoleãenská kronika

âERVENEC

BOROVIâKOVÁ Marcela 75 let

ETTLER Petr 75 let

BAJER Petr 80 let

OUHRABKOVÁ Jifiina 80 let

¤EZNÍâEK Jaroslav 80 let

VOPAT Pavel 80 let

VOTAVOVÁ Jana 80 let

·PÁNKOVÁ Milena 90 let

ANTO· Lubomír 94 let

POKORÁK Franti‰ek 96 let

BLAHOP¤EJEME JUBILANTÒM, KTE¤Í OSLAVILI SVÉ NAROZENINY V MùSÍCÍCH âERVENCI, SRPNU A ZÁ¤Í 

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

BáseÀ

Lubomír Anto‰

Nechte mû spát

na vûãné ãasy,

mou du‰i snad

BÛh ponechá si.

Anebo zemû,

divoké kefie

a oãí tesklivé

u‰tvané zvûfie.

Za palby orchestrÛ,

v sonorních kfieãích

z dálek se zablesknu

jen v slzách nûãích!

SRPEN

BEZKOâKA Zdenûk 75 let

LACMANOVÁ Vûra 92 let

ZÁ¤Í

ROUâEK Ludûk 80 let

·ANùK ·tûpán 80 let

·MIDOCHOVÁ Marie 80 let

BUDA¤OVÁ Marie 85 let

MACKOVÁ Eva 85 let

KY·PERSK¯ Karel 93 let

PTÁâNÍKOVÁ Danu‰e 95 let

V sobotu 8. 10. 2022 jsme oslavili 90 let

od zaloÏení Baráãníka ve Vinofii. Po slav-

nostním sezení pod Normou následoval

je‰tû slavnostnûj‰í prÛvod obcí. Za hojnou

úãast a podporu v prÛvodu vám v‰em pfií-

tomn˘m dûkujeme. Závûreãn˘m tancem

âeskou besedou ve dvou kolech jej na‰e te-

tiãky zakonãily a sklidily aplaus. Vûfiíme, Ïe

akce, kterou jsme pfiipravili, zpestfiila i va‰e

sobotní odpoledne.

Za Obec baráãníkÛ

rychtáfika tetiãka Kuãerová

Pfiidávám slavnostní zprávu na‰í vzdû-

lavatelky, tetiãky ·evãíkové, ‰koda jen,

Ïe vám toto nemÛÏeme pfiedat i s jejím

dokonal˘m pfiednesem:

„Na‰e obec baráãnická slaví dnes 90 let.

Jak pfii‰li jsme k svému jménu „Baráãník“

povím hned. První spolek baráãníkÛ vznikl

v 19. století v Kolínû. Nevím, zda to bylo zja-

ra 1873, ãi aÏ po zimû. Lidé bez dlouh˘ch

vytáãek scházívali se v hostinci jménem

„Baráãek“, moÏná kaÏdou nedûli. KdyÏ v ba-

ráãku, tak baráãníky se nazvali. A protoÏe to

byl spolek vlasteneck ,̆ staral se hlavnû o si-

rotky, chud˘ Ïensk ,̆ zkrátka o chudinu. Ne-

chci proslov na hodinu, tak vám povím

bleskem, Ïe v roce 1896 vznikla Veleobec

ãeského baráãnictva v Království ãeském.

Dfiíve neÏli ‰vec usedne na verpánek mezi

ústfiedím a jednotliv˘mi obcemi vzniká me-

ziãlánek. A Ïupa je na svûtû ãili na zemi. Ro-

ku 1902 vznikla I. Ïupa v Brand˘se nad La-

bem schválením jejich regulí v Praze Zem-

sk˘m úfiadem. Na poãestném právu jim skví

se pentle atlaska, Ïupa nesla název I. Ïupa

polabská. Nevím, zdali v roce 1907 padal

sníh, ale v tomto roce se konal I. sjezd ve

Veleobci sdruÏeného baráãnictva v âesk˘ch

Budûjovicích. Jistû tam byl dobr˘ rétor a v˘-

fieãník, neboÈ se tam rozhodlo o vydávání

svazového ãasopisu „âesk˘ baráãník“. O ba-

ráãnících toho bylo napsáno dosti, my do-

zvûdûli jsme se nûco málo z jejich minulosti.

Pro tentokrát nechme minulost spát

a vraÈme se do na‰í souãasnosti.

90 let – je to hodnû nebo málo? Pfiipo-

menout si nûjaké ty okamÏiky by rozhodnû

za to stálo. A protoÏe nejsem Ïádn˘ sobec,

pfiipomenu okamÏik, kdy byla zaloÏena na-

‰e obec. Podle dokumentÛ se zdá, Ïe byla

zaloÏena 28. 6. 1932, av‰ak svou ãinnost

zahájila, jak se patfií aÏ 8. 10. 1933. Zlobu,

závist, zá‰È tu nestrpím, to nedovolím, 

Baráãníci

jistû fiekl ná‰ první rychtáfi Václav Hol .̆ Od

roku 1933, jak z dokumentÛ vím, druh˘m

rychtáfiem stal se Petr Jarolím. Ani v dobû

okupace na‰e obec nezahálí, v této tûÏké

dobû v ilegalitu se halí. Pomáhají, kde je tfie-

ba. Tu ruku k dílu pfiiloÏí, podají sk˘vu chle-

ba. Kdo pfii‰el po rychtáfii Jarolímovi nevím,

jen to vám povím, Ïe do roku 2004 tuto vi-

nofiskou oblast ovládá rychtáfisk˘m právem

soused Jaroslav Patras. SnaÏím se jen

o moudrá slova, po odchodu rychtáfie Pat-

rase ujímá se práva tetiãka Jaroslava Pat-

rasová. Jak vzne‰ení orlové pracují baráã-

níci za rychtáfiky tetiãky Kudlové. Do ver‰Û

se pravda schová, v dne‰ních dnech právo

tfiímá rychtáfika tetiãka Vûra Kuãerová. Kdy-

bych mûla vyjmenovat, co v‰e se za tûch 90

let událo, dvû hodiny u fieãnického pultu by

bylo málo. Proto dovolte mi pronést po-

slední vûtu: vinofisk˘ baráãník má se ãile

k svûtu.“
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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
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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

■ 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




