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■ Slovo starosty     ■ Senátorské okénko 

Poãátek roku 2023 byl hektick ,̆ hned

v druhém t˘dnu probûhlo první kolo pre-

zidentské volby, o které mûli obãané ob-

rovsk˘ zájem. Celková úãast 76,7% je úcty-

hodná a v jednom volebním okrsku bylo

dosaÏeno nevídan˘ch 80,2%. Jednotliví

kandidáti si potom vedli takto: Petr Pavel

– 50,6%, Andrej Babi‰ - 21,3%, Danu‰e Ne-

rudová – 13,9%. Druhé kolo, které rozhod-

ne o na‰em prezidentovi, se koná aÏ po vy-

dání tohoto ãísla Zpravodaje. Pevnû vûfiím,

Ïe úãast bude opût velmi vysoká, a Ïe se

budoucí prezident pokusí sblíÏit dnes po-

nûkud vyhrocené pozice pfiíznivcÛ obou

kandidátÛ.

V lednu také probûhlo jednání s Policií

âR, zastoupenou fieditelem Krajského fiedi-

telství policie Stfiedoãeského kraje brig. gen.

JUDr. Václavem Kuãerou. Hlavním tématem

byl samozfiejmû Vinofisk˘ zámek a moÏnost

jeho uvolnûní Policií âR. Celá vûc se po-

souvá pomalu, pracujeme na tom více neÏ

8 let, ale nyní jsou jiÏ kontury opu‰tûní

zámku zfietelnûj‰í. PâR projektuje nov˘ ob-

jekt mimo Prahu, kam by se mûlo sestûho-

vat mnoho stfiedoãesk˘ch útvarÛ a ten vi-

nofisk˘ by mûl jít hned jako druh˘ v pofiadí.

Pevnû vûfiím, Ïe se tak stane do pûti let. Jako

mnoho vûcí, i v˘stavba nov˘ch policejních

prostor, je o penûzích a tûch se bohuÏel

v souãasné komplikované dobû nedostává

nejen policii.

Bûhem jara zaãnou stavební práce na fi-

nální podobû okruÏní kfiiÏovatky Mladobo-

leslavská x Chaltická, dále se opravuje hráz

Biologického rybníka a bude následovat od-

bagrování asi 6000 m3 bahna a vyãi‰tûní

tohoto na‰eho nejvût‰ího rybníku. Paralel-

nû s tím dojde i k obnovení cesty do Kbel

podél ulice Mladoboleslavská.

Také vyjednáváme se Státním pozemko-

v˘m úfiadem o získání „domeãku“ pfied Vi-

nofisk˘m zámkem, kter˘ jiÏ 100 let nemá

známého vlastníka. Je to pro nás dÛleÏité,

protoÏe bûhem jara bude dokonãena první

etapa velké obnovy pfiedzámãí a tato malá

historická budova je v˘znamnou souãástí.

VáÏení spoluobãané, pfieji vám do nad-

cházejícího roku hodnû zdraví, ‰tûstí, pra-

covních úspûchÛ a hlavnû optimismu.

Michal Biskup, starosta Mâ Praha-Vinofi
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VáÏení a milí ãtenáfii,

máme tu první vydání Vinofiského zpra-

vodaje v novém roce. Dalo by se fiíci, Ïe je

na první pohled stejné, jako v‰echna pfied-

chozí lednová ãísla – vÏdyÈ na obálce opût

najdete vánoãní strom z Vinofiského ná-

mûstí. Ov‰em – kromû radostného konsta-

tování, Ïe pod ním uÏ zase mÛÏete vidût

i poãetné zástupy svûdkÛ jeho slavnostní-

ho rozsvícení (o coÏ jsme byli v kovidov˘ch

letech 2020 a 2021 pfiipraveni) se nabízí

i upozornûní na dal‰í nev‰ední detail. V le-

vém spodním rohu obálky se totiÏ opût na-

chází v˘roãní logo Vinofie! Letos nás sice

ãeká jubileum jen pÛlkulaté – 935 let od prv-

ní písemné zmínky – ale pfiesto doufáme, Ïe

si ho opût spoleãnû uÏijeme na fiadû kultur-

ních a spoleãensk˘ch akcí.

Jak˘msi stfiedobodem oslav by se mûl

stát jeden ze záfiijov˘ch víkendÛ, bûhem

kterého se mÛÏeme tû‰it na bohat˘ pro-

gram zejména v novém spoleãenském sále

pod Normou.

DÛleÏit˘m tématem zaãátku roku 2023 je

ale také v˘mûna na postu fieditele základní

‰koly. Po tfiech desetiletích opou‰tí tuto funk-

ci pan Alfred Teller, aby ho v ní na základû

konkurzního fiízení nahradila jeho dosavadní

zástupkynû, paní Slávka Lupaãová. Obûma

pfiejeme v jejich dal‰ích aktivitách hodnû

zdaru, sil a zdraví, a nové paní fieditelce na-

víc dûkujeme za zajímav˘ ãlánek, v nûmÏ

formou citací ze ‰kolních kronik pfiipomíná

pozoruhodné okamÏiky ze Ïivota ‰koly.

Ve Vinofii to zkrátka Ïije, a to je dobfie.

Je‰tû se nestalo, Ïe bychom ve Vinofiském

zpravodaji mûli nouzi o pfiíspûvky o pro-

bûhl˘ch ãi chystan˘ch událostech, a mÛÏe-

me si jen pfiát, aby tomu tak bylo i nadále. 

Pfiejeme pfiíjemné vinofiské pfiedjafií

a inspirativní ãtení.

Redakce

Tak máme nového prezidenta. Tedy…

V dobû, kdy tenhle text pí‰i, tak na rozdíl od

vás, ktefií ho teì ãtete, neznám jeho jméno.

V mém ãase totiÏ âeská televize právû od-

vysílala teprve první tzv. „superdebatu“ jed-

notliv˘ch kandidátÛ a kaÏd˘ hovor v kavár-

nû i na ulici zaãíná otázkou „Prosím tû, koho

bude‰ volit? Jsem z toho úplnû na nervy!“

Je to zvlá‰tní, ale aã jsme zemû upro-

stfied Evropy s dlouholetou tradicí parla-

mentní demokracie, prezidentské volby

proÏíváme skoro jako Spojené státy, kde má

prezident úplnû jiné pravomoci. Snad je to

tím, Ïe PraÏsk˘ hrad slouÏí jako centrum

moci na‰í zemû uÏ pfies tisíc let, svou roli

moÏná sehrálo i to, Ïe v posledních tfiiatfii-

ceti letech byli na‰i prezidenti naprosto

nepfiehlédnutelné osobnosti, byÈ se znaã-

nû rozdílnou osobnostní kvalitou. KdyÏ se

ale podíváme pozornûji do ústavy, zjistíme,

Ïe ãesk˘ prezident je spí‰e vrchním cere-

moniáfiem. Pro narcistní osobnosti typu na-

‰ich dvou posledních prezidentÛ to bylo sa-

mozfiejmû zdrojem mnoh˘ch neuróz, které

zákonitû pfierÛstaly v pravidelné ústavní

krize. Ale prezident u nás je skuteãnû spí‰e

symbolickou neÏ faktickou hlavou státu.

Na druhou stranou, právû symboly a mo-

rální hodnoty jsou velmi dÛleÏité. V mnoha

ohledech ãasto dÛleÏitûj‰í neÏ tvrdá data.

Pamatuji si, jak nás za komunistick˘ch ãasÛ

nesvobody neskuteãnû ‰tvaly pfiedev‰ím ne-

horázné lÏi, které se ze v‰ech hlásn˘ch trub

reÏimu kaÏdodennû nepfietrÏitû linuly. To

bylo moÏná mnohem hor‰í neÏ makroeko-

nomické údaje svûdãící o nepfietrÏitém ci-

vilizaãním a ekonomickém úpadku. Na-

prosto proto chápu obrovskou frustraci

z pfiedstavy, Ïe prezidentskou standardou

s nápisem „Pravda vítûzí“ bude nad hlavou

mávat dal‰í notorick˘ lháfi.

Poslouchal jsem pfied volbami fiadu de-

bat s voliãi. Nejvíc mû zaujala ta, kterou re-

daktorka vedla se ‰koláky. Na otázku, jaké

hodnoty by mûl zastávat ná‰ budoucí pre-

zident, odpovûdûla jedna mladá dívka pro-

stû: „Mûl by to b˘t hodn˘ ãlovûk.“

Od ãasÛ svého mládí jsem jiÏ pomûrnû

vzdálen. Ale tohle bych si moc pfiál taky.

Splnilo se mi to?

David Smoljak, senátor za Prahu 9

Senátorské okénko



■ Informace zastupitelÛ
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Na posledním jednání zastupitelstva

Mâ Praha Vinofi (21. 12. 2022) jsme byli

svûdky pozoruhodné události. JiÏ potfietí byl

pfiedloÏen návrh o podepsání dohody

o spolupráci a tím i podpofiení zmûny

územního plánu na pozemcích, které na-

vazují na pfiírodní rezervaci Vinofisk˘ park.

Jedná se pfievod pozemkÛ Orné pÛdy, o roz-

loze více neÏ 15 000 m2, na PZO (Zahrádky

a zahrádkáfiské osady). Jak sami majitelé

pozemkÛ v minulosti zmiÀovali, jedná se

o ornou pÛdu nejvy‰‰í bonity. Nyní plánu-

jí souãasní majitelé tyto pozemky prodat.

Mají tak dvû moÏnosti: prodat své pozem-

ky jako Ornou pÛdu, za cenu cca 300 Kã za

m2 (v souãtu cca 4,5 milionu Kã); nebo pfie-

svûdãit místní zastupitele, aby podpofiili

zmûnu územního plánu, a následnû prodat

pozemky pro úãely zfiízení zahrádky, za trÏ-

ní cenu kolem 5 000 Kã za m2 (v souãtu cca

75 milionu Kã). Motivace souãasn˘ch ma-

jitelÛ opakovanû pfiedkládat tento návrh je

tedy zcela jasná a logická.

Co nám ov‰em jasné a logické nepfiipa-

dá, je náhlá zmûna názoru nûkter˘ch za-

stupitelÛ na tento návrh. Zastupitelé, ktefií

byli dvakrát proti tomuto návrhu, a pfied-

kládali argumenty, proã tato zmûna není

pro Vinofi a samotnou lokalitu pfiínosná

a místním obyvatelÛm pfiinese negativní

aspekty v kvalitû Ïivota, nyní tyto negativa

nevidí a projekt aktivnû podporují.

Argument tûchto zastupitelÛ, kter˘ mûl

zmûnu jejich názorÛ ospravedlnit, je násle-

dovn˘: Majitelé odprodají magistrátu sou-

sední ãást pozemkÛ v této oblasti. Na tûch-

to pozemcích by pak mohly b˘t obnoveny

historické cesty a vysázeny aleje. Pokud by

k dohodû s Mâ nedo‰lo, souãasní majitelé

prodají tyto pozemky jako Ornou pÛdu

a budoucí majitel by tam mohl vystavût

tfieba hnoji‰tû ãi kompostárnu. Otázkou

v‰ak zÛstává, proã by to na pozemcích Or-

né pÛdy nejvy‰‰í bonity nûkdo dûlal, a ne-

vyuÏil jí ke klasické zemûdûlské ãinnosti. 

Pozemky o rozloze 15 000 m2 specifi-

kace PZO umoÏní vznik cca 50 zahrádek,

kde si budou moci noví majitelé vystavût

zahradní domky ãi stavby o celkové obyt-

né plo‰e aÏ 50 m2. Pokud si pfiedstavíme ko-

lonii 50 takov˘chto zahrádek, na které se

pravidelnû sjíÏdûní jejich majitelé, v drtivé

vût‰inû motorov˘mi vozidly, a aktivnû tam

Ïijí, napadne nás, Ïe z pohledu ochrany Ïi-

votního prostfiedí a historicky v˘znamné

oblasti pfiinese tato kolonie negativní ná-

sledky. Podle pfiedstavitelÛ SdruÏení pro Vi-

nofi a LibeÀského mourka se v‰ak pleteme.

Dle jejich názoru mají mnohem hor‰í do-

pad na pfiírodu a celou oblast lidé, ktefií do

Vinofiského parku chodí na procházky. Tím,

Ïe se v nûm pohybují, Vinofisk˘ park a tuto

oblast niãí. Jako fie‰ení navrhují, aby se ti-

to náv‰tûvníci pfiesunuli na nové cesty (ale-

je), které vzniknou na plo‰e dne‰ního pole.

Proã lidé, aÈ uÏ z Vinofie ãi v˘letníci, rá-

di chodí na procházky do Vinofiského par-

ku? Je to z dÛvodu, aby se dostali ze Sata-

lic do Vinofie? Nebo spí‰e proto, Ïe rádi tráví

voln˘ ãas v lese, na procházce kolem ryb-

níkÛ, ãi obdivují historicky v˘znamnou pa-

mátku Kamenného stolu? Myslíme, Ïe je to

spí‰e z druhého dÛvodu. Je tedy otázkou,

zdali se podafií tyto náv‰tûvníky pfiesunout

na cestu, která vede mezi polem a lesem,

polem a polem ãi polem a silnicí, a také ko-

lem zahrádkáfiské kolonie.

Abychom nebyli ‰patnû pochopeni, ob-

novení star˘ch cest a v˘sadbu alejí plnû

podporujeme, ale ne za cenu toho, Ïe se v˘-

raznû zhor‰í kvalita místního Ïivota a cel-

kov˘ ráz dané oblasti.

ZároveÀ je potfieba si uvûdomit, Ïe v ob-

lasti nebude Ïádná infrastruktura. Jak se ta-

to ãinnost 50 zahrádek projeví na celém

okolí? Kde budou konãit odpady ze zahrá-

dek? Jak dopadne aktivní Ïivot takovéhoto

poãtu lidí na zvífiata a pfiírodu v ekologicky

v˘znamné sousedící lokalitû? Odpovûzte si

sami, jestli se bude jednat o pozitivní do-

pady.

Pohled ODS pro Vinofi je jasn .̆ Tato zmû-

na není ve prospûch Vinofie a vinofisk˘ch

obãanÛ. Tato zmûna pfiiná‰í prospûch ma-

jitelÛm pozemkÛ, ktefií mohou pozemky

prodat za vy‰‰í cenu. Proto jsme hlasovali

proti tomuto návrhu. BohuÏel jsme byli je-

diní a byli jsme pfiehlasováni. V minulosti

jsme byli rádi, Ïe tento názor sdílí i zastu-

pitelé za SdruÏení pro Vinofi a nyní LibeÀ-

ského mourka (jak mÛÏete vidût v zápise ze

7. zasedání Zastupitelstva Mâ Praha-Vinofi

12. 9. 2019). âasy se ale mûní. BohuÏel pro

Vinofi a její obãany.

Zápisy z jednání zastupitelstev mÛÏete

nalézt na webu www.praha-vinor.cz

Michal Zítek

Jak nûktefií zastupitelé svÛj názor zmûnili 

aneb hor‰í rodiny v lese, neÏ 50 nov˘ch zahrádek s chatkami.



Myslím, Ïe se ve Vinofii aktuálnû najde

jen málokdo, kdo je‰tû nenav‰tívil na‰e

nové multifunkãní centrum, respektive no-

v˘ spoleãensk˘ sál v suterénu nákupního

stfiediska Norma. Od slavnostního otevfiení

4. záfií 2022 se tu konaly uÏ dvoje volby

a dvû vefiejná zasedání zastupitelstva, tak-

Ïe dÛvodÛ pfiijít sem a splnit svou obãan-

skou povinnost uÏ se na‰lo hned nûkolik. To

ale samozfiejmû zdaleka není v‰echno –

mohli jsme sem zavítat napfiíklad na v˘sta-

vu S ãeskoslovensk˘mi legionáfii po trans-

sibifiské magistrále, která tu probûhla pod

zá‰titou senátora Davida Smoljaka. Bûhem

t˘dne konání ji vidûlo nûkolik set zájemcÛ

vãetnû cel˘ch tfiíd z vinofiské základní ‰koly.

V produkci KVC Vincent se uskuteãnil pro-

jekt scénick˘ch ãtení Listování, ZU· Folklo-

rika uspofiádala velk˘ koncert sv˘ch ÏákÛ. Sál

absolvoval i zatûÏkávací zkou‰ku v podobû

mikulá‰ské zábavy nebo dûtského karneva-

lu... Dûlo se tu zkrátka uÏ dost na to, aby-

chom si mohli uãinit pfiedstavu o tom, jak

sál funguje a jaké jsou jeho moÏnosti do bu-

doucna. V leto‰ním roce ho urãitû vyuÏije-

me v fiadû akcí v rámci oslav 935 let od prv-

ní písemné zmínky o Vinofii – o jedné z nich

si mÛÏete pfieãíst na poslední stranû obálky

tohoto ãísla Vinofiského zpravodaje. Neza-

pomeÀte ale, Ïe sál je k dispozici i vám, va-

‰im akcím a va‰im projektÛm! 

Robert Rytina

Co se dûje v sále pod Normou

■ Informace zastupitelÛ

ODS zastupitelÛm za SdruÏení pro Vinofi

vyãítá, Ïe ve vûci pole U kamenného stolu

zmûnili názor. Jakoby náhlá zmûna názoru

skr˘vala nûjakou levotu. Ale neskr˘vá. A ani

to není náhlá zmûna. A zmûna názoru ne-

ní vada charakteru, spí‰ svûdãí o schopnosti

vnímat mûnící se kontext.

Úplnû poprvé se zámûr majitelÛ polních

pozemkÛ U kamenného stolu objevil na za-

stupitelstvu v roce 2019. Tehdy jej nikdo

nepodpofiil, protoÏe z pohledu Vinofie ne-

mûl Ïádn˘ pfiínos. Majitelé chtûli po Vinofii

jen souhlas se zmûnou územního plánu bez

jakékoliv v˘hody pro Vinofi.

Ta pfied Vánoci schválená vûc je uÏ zce-

la jiná. Majitelé magistrátu nabídli k odku-

pu pozemky pro obnovu cesty i odkup vel-

kého pozemku o nûjak˘ch 36 tisících m2.

A to uÏ z pohledu zastupitelÛ za SdruÏení

pro Vinofi dává smysl. Akce umoÏní, Ïe

vznikne nová cesta, vedoucí do Vinofiské-

ho parku. âást bezprostfiednû sousedícího

pole se mÛÏe zmûnit tfieba na sad nebo les,

tedy cokoliv, kde není potfieba aplikovat ag-

rochemii.

K této nabídce se vyjádfiil i odbor ochra-

ny prostfiedí z magistrátu, Ïe s ní souhlasí,

protoÏe vznik nové cesty pomÛÏe odlehãit

rekreací zatûÏované pfiírodní rezervaci, je-

jímÏ hlavním smyslem je ochrana pfiírody. 

Celá vûc má je‰tû jednu rovinu. V Praze

se pfiipravuje nov˘ územní plán, tzv. Me-

tropolitní plán. A jakmile zaãne platit, zmí-

nûné pozemky se stanou souãástí rekreaã-

ní zóny, kde je zahrádky moÏné budovat bez

ohledu na to, co si o tom zastupitelé Vino-

fie myslí. 

Struãnû fieãeno, po nûkolikaletém vyjed-

návání v˘boru pro uzemní rozvoj a Ïivotní

prostfiedí a pana starosty se podafiilo do-

spût k variantû, kdy Praha získá obrovsk˘

pozemek, viz pfiíloha, na jehoÏ dal‰í podo-

bu bude mít vliv, a k tomu pozemek pro ob-

novu kdysi zaniklé cesty. 

Zmûna územního plánu je zcela v pÛ-

sobnosti Hlavního mûsta a my (Vinofi) ji

mÛÏeme pouze doporuãit, nikoli prosadit. 

V posledku tu ODS dûlá z komára vel-

blouda a Ïádná katastrofa se na Vinofi ne-

fiítí.

Martin Mach, 

radní pro Ïivotní prostfiedí
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Zmûnit názor není vada. Naopak



Vinofi international ■

„Koncerty z Vinofie pro nás vÏdy pfied-

stavují jeden z kulturních vrcholÛ roku“, fie-

kl mi nedávno starosta na‰eho partnerské-

ho mûsta na okraji Berlína Markus Mücke.

To, co by bylo moÏné chápat jen jako bûÏ-

n˘ kompliment, se ale v Schulzendorfu pra-

videlnû stává skutkem. Historick˘ kostel Pa-

tronatskirche se vÏdy na podzim naplní aÏ

po okraj nad‰en˘m a vnímav˘m publikem,

které vytvofií umûlcÛm, „dovezen˘m“ z Vi-

nofie, fantastickou atmosféru. A právû to se

stalo i 5. listopadu 2022, kdy zde vystou-

pili protagonisté u nás doma velmi reno-

movaní. Sopranistku Terezu Mátlovou, zná-

mou nejen z operních, ale i muzikálov˘ch

produkcí a projektÛ populární hudby, do-

provodil v programu z dûl Donizettiho, Ver-

diho, Pucciniho a Dvofiáka jeden z nejta-

lentovanûj‰ích tenoristÛ mladé generace,

sólista Opery Národního divadla Daniel Ma-

tou‰ek. O klavírní doprovod se postaral

Zdenûk Klauda, vedoucí hudební pfiípravy

téhoÏ divadla. Koncert mûl velk˘ úspûch,

a máme radost, Ïe o vystoupení s t˘mÏ pro-

gramem a umûlci projevili zájem i na‰i dal-

‰í partnefii v polské Kargowé. Zopakujeme ho

tedy v tamním Domû kultury dne 11. bfiez-

na leto‰ního roku.

Do Nûmecka jsme se následnû vrátili hned

poãátkem ledna. V sobotu 7. 1. se ve mûstû

Eichwalde (které tvofií spolu se Schulzendor-

fem a Zeuthenem jakési trojmûstí) konala

v místní sportovní hale tradiãní slavnost ví-

tání nového roku. S potû‰ením jsme se tu

setkali nejen s na‰imi pfiáteli z partnerského

mûsta, ale také s uÏ zmínûn˘mi polsk˘mi ko-

legy. Pozvali jsme je k nám na oslavy 935. v˘-

roãí první písemné zmínky o Vinofii, a v tuto

chvíli je pravdûpodobné, Ïe k nám obû jejich

delegace dorazí v prÛbûhu III. roãníku

Ctûnického hudebního festivalu ve dnech

18.-20. ãervence 2023. Zajímavou a inspira-

tivní zku‰eností byla po skonãení akce v Ei-

chwalde rovnûÏ prohlídka nové budovy zá-

kladní ‰koly v Schulzendorfu, která se ÏákÛm

otevfie uÏ ve ‰kolním roce 2023/2024.

A abych nezapomnûl – jednou z atrakcí

novoroãní slavnosti se stal speciální vinofi-

sk˘ v˘roãní dort, pfiipraven˘ pro tuto pfií-

leÏitost cukrárnou Marcipánka. Od nûmec-

k˘ch i polsk˘ch pfiátel máme vyfiídit, Ïe byl

vynikající!

Robert Rytina

Zleva Tomasz Furtak, fieditel Mûstského kulturního centra v Kargowé v Polsku, 

partnerském mûstû Prahy-Vinofie, Jerzy FabiÊ, starosta Kargowé, Markus Mücke, starosta

nûmeckého partnerského mûsta Schulzendorf, vinofisk˘ místostarosta a Brygida 

Wróblewska, ãestná obãanka Kargowé a vÛdãí osobnost tamní mezinárodní spolupráce
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■ Ctûnice

P¤IPRAVOVANÉ AKCE

■ Nedûle 12. 2.

MASOPUST (10.00–17.00 hod.) 

O masopustní veselí a rej masek se po-

stará soubor Furiant a harmonikáfi Franta

Albrecht. Pro dûti je pfiichystána v˘tvarná

dílna, kde si budou moci vyrobit neobvy-

klou masku, aby se pak mohly zúãastnit

masopustního prÛvodu. Pravé ãeské zabí-

jaãkové speciality nabídne praÏské fieznic-

tví Hudera a syn. Chybût nebudou sladkos-

ti, tradiãní koblihy ani pivo ãi hork˘ mo‰t

a medovina. 

V¯STAVY 

P¤ÍZEMÍ ZÁMKU

26. 11. 2022 – 26. 2. 2023

Betlémy – Ïivá tradice

V˘stava pfiipravená spoleãnû se Spolkem

ãesk˘ch betlémáfiÛ pfiedstavuje betlémáfiské

oblasti v âechách a na Moravû a materiály

pouÏívané pro v˘robu betlémÛ. Náv‰tûvníci

uvidí betlémy vyfiezávané nejen ze dfieva, ale

vyrábûné i z vosku, papíru nebo skla, perní-

ku, ka‰írované a deskové betlémy. Vystave-

ny jsou historické betlémy a samozfiejmû se

náv‰tûvníci seznámí i se souãasnou tvorbou

a poznají, jak vypadá betlémáfiÛv rok. 

25. 2. 2023 (14.00 hod.) 

Spolek ãesk˘ch betlémáfiÛ

Komentovaná prohlídka v˘stavy a blok

pfiedná‰ek. V roce 2023 uplyne 100 let od

Jubilejní jesliãkové v˘stavy. Jak se za tu do-

bu betlémáfiství u nás zmûnilo nastíní pfied-

ná‰ky Jana Rody, Daniely Záveské a Zity Su-

chánkové.
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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.

EXPOZICE 

1. PATRO ZÁMKU

■ ¤emesla v pofiádku. Historie 

profesního sdruÏování fiemeslníkÛ

od stfiedovûku po souãasnost

Expozice seznamuje s dûjinami fiemesel

a cechovního sdruÏování, a pfiedstavuje tak

jednu z nejrozsáhlej‰ích sbírek cechovních

památek na svûtû, kterou spravuje právû

Muzeum mûsta Prahy. Historie cechÛ je do-

kumentována reprezentativními pfiedmûty,

jimiÏ se fiemeslníci hrdû hlásili ke svému

oboru.

■ Pfiedmût ãtvrtletí: 

Ferule

Funkci cechovního „Ïezla“ plnila dfievû-

ná, ornamentálnû fiezaná ferule, zdobená

znaky a ãasto datovaná. Jejím drÏitelem b˘-

val první cechmistr. KdyÏ chtûl svolat ce-

chovní schÛzi, obeslal ferulí v‰echny ãleny.

Ferule zároveÀ symbolizovala povinnost

dodrÏování pravidel; pfii jejich poru‰ení byl

hfií‰ník ferulí vyplácen. V˘plata byla téÏ

19. 3. – 28. 5. 2023

Pernikáfiství

V˘stavní projekt Andrey Schmidt, ãeské

malífiky Ïijící ve Francii, je vûnován perní-

káfiství. Umûlkynû je nad‰enou propagá-

torkou lidov˘ch fiemesel, která jsou pro ni

velkou inspirací, a detailnû studuje histo-

rick˘ v˘voj a záhady spojené s jejich vzni-

kem. Perníkáfiství ji zaujalo zejména svou

historií a zcela jedineãn˘mi rysy, kter˘ch

nabylo v ãesk˘ch zemích, a inspirovalo ji

k unikátnímu umûleckému ztvárnûní his-

torie perníku. V˘stava pfiedstavuje i uni-

kátní exponáty perníkov˘ch forem ze sbí-

rek Muzea mûsta Prahy. Souãástí v˘stavy

je interaktivní perníkáfiská dílna, perníko-

vá chaloupka pro dûti a fiada doprovod-

n˘ch programÛ.
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■ Úter˘ 14. 2. Václav Îmolík 
a Eva a Václav Hudeãkovi

jako filmov˘ scénáfi pro film a televizi. Vác-

lav Hudeãek zahájil svou kariéru houslové-

ho virtuóza jiÏ ve sv˘ch 15 letech, v roce

1967 koncertem s lond˘nskou královskou

filharmonií, a od té doby hostuje na nej-

prestiÏnûj‰ích svûtov˘ch pódiích. Velmi ob-

divuhodná je i jeho péãe o nastupující ge-

neraci mlad˘ch houslistÛ, kter˘m se vûnuje

jednak v kaÏdoroãních letních mistrovsk˘ch

kurzech a také v rámci hudebního festiva-

lu Svátky hudby.

■ Úter˘ 14. 3. Kristína VáÀová 
a Tomá‰ âern˘

Emeritní fieditelka Památníku Karla âap-

ka Kristína VáÀová pozvala dramaturga

a moderátora âeského rozhlasu Tomá‰e

âerného, kter˘ je mimo jiné také drama-

turgem pofiadu Host RadioÏurnálu/ Host

Lucie V˘borné, a tématem jejich rozhovo-

ru bude 100 let âeského rozhlasu. Pfiipo-

menou v˘znamné osobnosti, které se za

mnoho desetiletí vystfiídaly pfied rozhlaso-

v˘m mikrofonem.

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.

Hosty moderátora Václava Îmolíka bu-

de spisovatelka a hereãka Eva Hudeãková

a houslov˘ virtuóz Václav Hudeãek. Eva Hu-

deãková vystudovala DAMU a herectví se

vûnovala do roku 1984. Vytvofiila fiadu krás-

n˘ch rolí na divadle i ve filmu, za které by-

la ocenûna nûkolika cenami. Na spisovatel-

skou dráhu se vydala v polovinû 80. let, je

autorkou ãtenáfisky velmi úspû‰n˘ch romá-

nÛ i pohádek, fiadu sv˘ch dûl zpracovala

souãástí pfiijímání uãedníkÛ do tovary‰ské-

ho stavu. První rána byla ve jménu nejsvû-

tûj‰í Trojice, druhá za Jeho Milost krále, tfie-

tí za pana otce, ãtvrtá za paní matku a pátá

za fiád a pofiádek, tedy za cech. Pro ãeské

zemû byly typické ferule tvarem pfiipomí-

nající vafieãku. V expozici „¤emesla v po-

fiádku“ je k vidûní ferule cechu zahradníkÛ,

tesafiÛ, pokr˘vaãÛ, zedníkÛ a v interaktivní

ãásti expozice si lze kopii ferule sestavit.

■ 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·.

Ma‰inkou do ãasÛ minul˘ch

vhodné pro: M·, 1. st. Z·

■ Komentované prohlídky

Raduj se, v‰ecko stvofiení 

vhodné pro 1. st. Z·. 

¤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. 

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. Modelov˘ Ïelezniãní provoz zahrnuje

i traÈ procházející po Negrelliho viaduktu,

pod nímÏ se nacházelo zhlaví tû‰novského

nádraÏí a kter˘ je rovnûÏ souãástí expozice. 

LITERÁRNÍ KAVÁRNA (ve 14.00 hod.)



■ Ze Ïivota Vinofie

V‰e zaãalo pohádkou a dílniãkami pod

taktovkou Divad˘lka Na koneãn .̆ Dûtí s ro-

diãi ãi prarodiãi pfii‰lo opravdu mnoho. Hoff-

manÛv dvÛr doslova praskal ve ‰vech a otfiá-

sal se smíchem dûtí a dunûl pod kop˘tky

koníkÛ. Na dûtskou ãást navazovala ãást vû-

novaná hlavnû jejich babiãkám a dûdÛm.

·koda lásky, Niagáru a mnoho dal‰ích hitÛ

si s harmonikáfiem Pepíãkem Kovandou me-

zi sousty tradiãní svatomartinské pochout-

ky zazpívala spousta náv‰tûvníkÛ. Hoffma-

novy kapky vlily do lidí tajn˘ Ïivotabudiã

a tanãilo se a zpívalo furt pryã. Nebo Ïe by

to svatomartinské víno? Závûr veãera patfiil

8

Svatomartinské potkání = setkání v‰ech generací

V roce 2021 jsme zkusili o podzimních

prázdninách udûlat akci pro ‰kolní dûti, kte-

ré mûly voln˘ prodlouÏen˘ víkend a nemûli

kam odjet z Vinofie. Úãast dûtí na Pohádko-

vém lese nás velmi mile pfiekvapila, takÏe jsme

opravdu rádi na sobotu 22. fiíjna 2022 pfii-

pravili pokraãování. Na rozdíl od pfiede‰l˘ch

rÛzn˘ch pohádkov˘ch bytostí, tentokrát na

startu u Pohankova rybníku na dûti ãekala pa-

ní Mlha a na prvním stanovi‰ti De‰Èová víla.

Pohádkov˘ les

dvojici Prótheus. Tanãilo se aÏ do pozdních

hodin. Písniãky star‰ího data, nové, anglic-

ké, ãeské, oskarové, slavíkovské, na pfiání...

Naprosto dokonalá zábava. Máme velikou ra-

dost, Ïe se podafiilo propojit nejen generace,

ale také pofiadatele. Za tuto akci patfií ob-

rovské díky pro Ilju Vlãka, Jirku âecháka

a podporovatele Divad˘lka Na koneãn .̆

Tû‰íme se na dal‰í spoleãné akce.

Zuzana ·toãková
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Ty dvû dokonce ovládly ranní poãasí natolik,

Ïe celá akce byla v ohroÏení. Nakonec se

v‰echny ostatní nebeské postavy jako Duho-

vá víla, Veãernice, Mrakomor, Vloãka, Blesk,

pán Vûtru a Sluneãní s Mûsíãní paní dohod-

ly, Ïe nejsou z cukru ani ze soli, co se v de‰ti

rozdrolí a jdou do toho. A vyplatilo se. Akci

nav‰tívilo pfies 200 dûtí a spokojenost byla na

obou stranách. Úsmûvy dûtí i rodiãÛ svûdãí

o tom, Ïe to má smysl. 

V leto‰ním roce proto chystáme dal‰í

Pohádkov˘ les, kter˘m dûti provedou po-

stavy z VeãerníãkÛ. Jen se zmûní termín

z podzimního na jarní 22. duben 2023.

Obãas si po rÛznorod˘ch zpûtn˘ch vaz-

bách dovolíme udûlat takov˘ hokus pokus.

A tím byla i v˘roãní akce LampioÀák. Po le-

tech s covidem jsme zkusili místo tradiãního

prÛvodu udûlat jiÏ podruhé jen stanovi‰tû,

která jste si mohli v sobotu 5. listopadu

2022 obejít dle libosti a s moÏností v˘bûru

stanovi‰È, která se vám budou zdát vhod-

ná pro va‰e ratolesti. Tento rok jsme také

chtûli oslovit i star‰í dûti. VyuÏili jsme pro

to téma jim blízké. Tím byly poãítaãové hry

a filmy. Toto téma jsme zvolili také z toho

dÛvodu, Ïe pohádkov˘ch témat se v po-

slední dobû pfiemnoÏilo u jin˘ch akcí a v ne-

poslední fiadû také proto, aby se trochu vy-

fiádili i organizátofii. ProtoÏe máme ovûfieno,

Ïe kdyÏ to baví nás, tak se to líbí vám! Po

minul˘ch letech, kdy se lidé chtûli hodnû

fotit s postavami, byla koncepce jasná! Sta-

novi‰tû pfiipravíme jako fotokoutky. Vybra-

li jsme tfii zásadní vûkové skupiny a zkusili

jim nabídnout PC hry nebo filmy, které by

je oslovily (a my je byli schopni realizovat

v na‰em prostfiedí). Dále jsme zohledÀova-

li kluky (CS:GO) i holãiãky (Frozen) a také je-

jich rodiãe - proto jsme oprá‰ili hry Tetris

LampioÀák
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KaÏdá akce by mûla vyvolávat emoce.

Maximální snaha je vyvolat ty pozitivní,

které si kaÏd˘ z nav‰tívené akce odná‰í. Nû-

které v‰ak vyvolají emoce jiÏ pfied sam˘m

zapoãetím. Na sklonku roku 2022 vyvolala

emoãní reakce ta Mikulá‰ jde Vinofií. Re-

spektive datum jejího konání. Svátek Miku-

lá‰e pfiipadá na 6. prosince a sv. Mikulá‰ se

svou druÏinou pravidelnû kfiiÏuje ulicemi

v pfiedveãer svého svátku, tedy 5. prosince.

CoÏ tentokráte pfiipadlo na pondûlí, tedy na

pracovní den. A jelikoÏ Mikulá‰ovi, andûlÛm

a ãertÛm s jejich kaÏdoroãní v˘pravou za

dûtmi pomáhají i lidé z masa a kostí, ktefií

jsou i civilnû zamûstnáni, vznikl nám tu tro-

‰ku problém. TakÏe jsme se domluvili, Ïe ak-

ci provedeme v nedûli 4. prosince. A právû

to, se nûkter˘m rodiãÛm nelíbilo. Nicménû

se na‰lo dost tûch, ktefií si Mikulá‰e s dru-

Ïinou v ulicích vyhlédli, aby dûti mohly Mi-

kulá‰ovi povûdût básniãku a dostaly tak

malou odmûnu. Jedno ze zastavení prÛvo-

du, bylo i u místní firmy STROM, která by-

la generálním sponzorem této akce a za to

jí patfií velké DÍKY. Stejnû tak dûkujeme fiád-

ce rodiãÛ i dûtí, které se k prÛvodu pfiidali

a pro‰li se spoleãnû s námi.

Mikulá‰ jde Vinofií

a Prince of Persia. Na vût‰inû stanovi‰È by-

la i jednoduchá aktivita pro ãekající. A pro-

toÏe ne kaÏdého osloví doba moderní, tak

závûr patfiil ‰ermífiské skupinû Citadela a je-

jich historickému vystoupení na fotbalo-

vém hfii‰ti. âasto jste se ptali, kde akce za-

ãíná. Aã jsme se snaÏili informovat v‰ude,

kde nám síly a moÏnosti staãily (vãetnû Vi-

nofisk˘ch novin), tak jsme bohuÏel naráÏe-

li na to, Ïe jste nevûdûli, Ïe mÛÏete jít jak-

koliv a kamkoliv dle mapky. Tak to snad

letos spoleãnû vylep‰íme. A protoÏe v ten-

to rok bude Vinofi slavit v˘roãí 935 let od

první písemné zmínky o obci, tak se nabízí

v termínu kolem du‰iãek vytáhnout z hro-

bÛ nûjaké ty na‰e historické postavy. DrÏte

nám palce, aby nechtûly zÛstat pod hlínou! 



I nov˘ rok 2023 pfiinesl první akci, kte-

rou byl v sobotu 7. ledna 2023 svoz od-

strojen˘ch vánoãních stromkÛ pro komu-

nitní zahradu Pastvina. U vás doma uÏ si

své odslouÏily a tady je‰tû udûlají radost na

jídelním lístku oveãkám, koníkÛm, kraviã-

kám, které s nimi vyvádûly pûkné kraviny

a v neposlední fiadû nezkonzumované zbyt-

ky poslouÏí i náv‰tûvníkÛm jako otop pfii tá-

borácích. Taková spolupráce má rozhodnû

smysl.

Kultura Vinofi

Stromky pro Pastvinu

Ze Ïivota Vinofie ■
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K adventnímu ãasu jiÏ nûkolik let neod-

myslitelnû patfií i celorepublikov˘ projekt

âesko zpívá koledy. Dva roky nám ho neu-

moÏnila uspofiádat epidemiologická situa-

ce, ale letos se to ve stfiedu 8. prosince 2022

opût podafiilo. Akci jsme úspû‰nû pfievzali

od vinofisk˘ch BaráãníkÛ, ktefií s touto tra-

dicí pfied lety zapoãali. Se‰li jsme se u vá-

noãního stromu jiÏ v 17 hodin, kde vánoã-

ní atmosféru hudebnû doprovodily 2/3 tria

NOBLES a dûti ze ZU· Folklorika. Rozdali

jsme vám texty leto‰ních koled a po odby-

tí kostelních zvonÛ v 18 hod., jsme zaãali

zpívat v‰ichni spoleãnû. Dali jste si svafiá-

ãek, tepl˘ dÏus, nebo nûco na zub a bylo to

zase moc prima. Tak snad bude takov˘ i ten

nov˘ rok 2023.

âesko zpívá koledy



Rozsvícení vánoãního stromu na Vinofi-

ském námûstí patfií jiÏ neodmyslitelnû k za-

hájení adventní doby. Po dvouleté pfiestáv-

ce se se‰lo opravdu velké mnoÏství lidí a my

jsme jen doufali, Ïe uzavfiení pfiilehlé Ve-

línské ulice bude dostaãující. Bylo vás v‰ak

tolik, Ïe pro pohodlí a bezpeãnost v‰ech

úãastníkÛ zvaÏujeme pro leto‰ní rok nechat

uzavfiít i hlavní silnici. To je ale je‰tû dale-

ko, vÏdyÈ jsme na zaãátku nového roku! Na

celou akci vzpomínáme s radostí, a to i dí-

ky va‰im ohlasÛm. Povedlo se nám vytvo-

fiit pfiíjemnou atmosféru a krom snûhové

nadílky nechybûlo snad nic. Velk˘m pfie-

kvapením, aÏ epick˘m záÏitkem, byl pfiíchod

nebeského posla, obrovského andûla na

chÛdách, kterého jsme spoleãnû vyvolali.

Ten se prodral mezi nad‰en˘m davem aÏ ke

stromu a zji‰Èoval, co po nûm Ïádáme. Ko-

munikace z pódia na‰tûstí fungovala, zvu-

kafii naslouchali a andûl mohl uskuteãnit

svou sluÏbu. Po rozsvícení stromu se nám

organizátorÛm ulevilo, Ïe v‰e klaplo, pro-

toÏe pro nás to byl takov˘ vinofisk˘ Cirque

du Soleil. Cel˘ doprovodn˘ program jsme

zahájili jiÏ v 15 hodin s kapelou Cup of

Rock, stánky nabízely nejrÛznûj‰í pochuti-

ny a Ïivá hudba jen pfiidala na atmosféfie,

zaznûly známe skladby tfieba i z vánoãních

filmÛ. ProtoÏe celá akce je pfiedev‰ím ur-

ãena tûm nejmen‰ím, bylo toho pro nû na-

chystáno nejvíc: tvofiivé dílniãky, kolotoã

fiezbáfie Matûje, Ïivá zvífiátka, divadelní po-

hádka, ukázka tradic. Dûti pfii‰el pozdravit

i snûhulák Bonifác, kter˘ je v loÀském roce

provázal adventem online. Velk˘m dárkem

bylo také pfiedstavení vinofiského songu

Nebe záfií, kter˘ v dobû kovidové sloÏil, na-

zpíval a natoãil Petr Ma‰ín. Na Vinofiském

námûstí ho naÏivo doprovodily dûti ze ZU·

Folklorika a do‰lo i na promítání videokli-

pu. Po rozsvícení stromu se ãást z vás ode-

brala na první adventní koncert do kostela

a ti, ktefií zÛstali, mûli moÏnost si je‰tû po-

slechnout na‰i lektorku Nelu Saskovou, kte-

rá spoleãnû s Tomá‰em Bláhou zapívala pár

vánoãních i nevánoãních songÛ. 

Pfiiná‰íme pár fotografií a tû‰íme se uÏ

za deset mûsícÛ na zahájení adventu 2023.

Markéta Killingerová

Ohlédnutí za zahájením adventu

■ Ze Ïivota Vinofie
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LoÀská nabídka adventních koncertÛ

v kostele Pov˘‰ení sv. KfiíÏe s sebou opût

pfiinesla jednu nanejv˘‰ pfiíjemnou jistotu.

TotiÏ, Ïe má tradice vystoupení, která se

odehrávají v podveãer kaÏdé adventní ne-

dûle, ve Vinofii stále poãetnûj‰í skupinu fa-

nou‰kÛ. A tak se i tentokrát stalo, Ïe kaÏd˘

ze ãtyfi koncertÛ mûl vynikající náv‰tûvnost,

a – co je moÏná je‰tû dÛleÏitûj‰í – také spe-

cifickou a skuteãnû slavnostní atmosféru.

V nabitém kostele jsme tak byli 27. 11. krát-

ce po rozsvícení vánoãního stromu na

námûstí svûdky vystoupení známého mu-

zikálového zpûváka a ãlena skupina 4TET

Davida Uliãníka, sopranistky Terezy Dlouhé

a klavíristky Veroniky Ptáãkové. O t˘den

pozdûji, 4. 12., se ve Vinofii opût pfiedstavil

sbor Camerata Praha, reprezentovan˘ od-

dûleními Shamwari a Komorní sbor. Na re-

kord v mnoÏství umûlcÛ, podílejících se na

nûkterém z adventních vystoupení, aspiro-

val koncert 7. 12., na nûmÏ se pfiedstavili

pedagogové ZU· Folklorika spolu se sv˘mi

Ïáky. Zcela v˘jimeãn˘m zakonãením Vinofi-

ského adventu se pak stala inaugurace vi-

nofisk˘ch varhan dne 18. 12. Zrekonstruo-

van˘ nástroj ve své pÛvodní podobû z konce

osmnáctého století opût zaznûl pod rukama

varhaníka Ondfieje Hrubého po poÏehnání,

které mu udûlil pfiítomn˘ Mons. Jan Graub-

ner, arcibiskup praÏsk˘ a primas ãesk .̆

Dûkujeme v‰em umûlcÛm i náv‰tûvní-

kÛm a tû‰íme se na adventní koncerty v zá-

vûru roku 2023!

Robert Rytina

Koncerty Vinofiského adventu 2022



■ Ze Ïivota Vinofie
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Základní ‰kola

VáÏení rodiãe, milí spoluobãané, 

jak víte, k 31. 12. 2022 ukonãil pan Alf-

red Teller po dlouh˘ch letech svou ãinnost

jako fieditel vinofiské ‰koly. V roce 1986 jsem

se s rodiãi do Vinofie pfiistûhovala a na-

stoupila do 4. tfiídy vinofiské ‰koly, kde pan

Teller uÏ dva roky pÛsobil jako uãitel ma-

tematiky a fyziky. Fyzikou mû potom na

druhém stupni také provázel. Dovolte mi

malé ohlédnutí za jeho pÛsobením. Ráda

Vám zprostfiedkuji nûkolik zápisÛ ze ‰kol-

ních kronik z doby, kdy pan Teller je‰tû ne-

byl fieditelem.

·kolní rok 1984-1985 

(fieditelka Hana StaÀková)

Na ‰kole zÛstalo jedno místo neobsaze-

no – M-F na 2. stupni. Uãitelka, která mûla

pfiijít, nenastoupila. SoudruÏka Urbanová

(O·I) nám poradila, aÈ vytrváme, Ïe se má

vrátit z vojny zdatn˘ muÏ, kter˘ potom

u nás nastoupí. Skuteãnû v fiíjnu pfii‰el a ujal

se vyuãování matematiky i fyziky – Alfred

Teller, 26 let, skuteãnû schopn˘ uãitel.

V tomto ‰kolním roce zaloÏil Martin S˘-

kora (kter˘ na ‰kole pÛsobil jiÏ o rok dfiíve

a pozdûji pÛsobil jako dlouholet˘ zástupce

fieditele – pozn. aut.) pfiespolní bûh k v˘roãí

osvobození na‰í vlasti (dnes znám˘ jako Bûh

osvobození).

·kolní rok 1987-1988 

(fieditelka Hana StaÀková)

Od nového ‰kolního roku nastoupil no-

v˘ zástupce fieditelky s. Martin S˘kora, kte-

r˘ na ‰kole dosud pÛsobil jako uãitel. V tom-

to ‰kolním roce mûla ‰kola 13 tfiíd s 346

Ïáky. Tfiídním 6. A byl A. Teller. V tomto ‰kol-

ním roce s. Teller v uãebnû fyziky zfiídil ná-

stûnku pfies celou stûnu s chronologick˘m

pfiehledem fyzikálních objevÛ. 

Od tohoto ‰kolního roku se ve ‰kolní kro-

nice objevuje Bûh Miranovy duby.

·kolní rok 1989-1990 

(fieditelka Hana StaÀková)

V tomto ‰kolním roce se v na‰í ‰kole uãi-

lo 329 ÏákÛ ve 13 tfiídách. A Teller byl tfiíd-

ním 8. A. ·kolní rok zprvu probíhal jako

pfiedcházející. Po listopadov˘ch událostech

nastaly vzru‰ené diskuze i ve ‰kolství. Z fia-

dy dÛleÏit˘ch návrhÛ pedagogÛ z celé re-

publiky realizoval nov˘ ministr ‰kolství

Adam klasifikaci prvÀáãkÛ, ãásteãnû zave-

dl deváté tfiídy a do v˘uky základních ‰kol

nastupují cizí jazyky.

Znaãné problémy nám pfiinesla otázka

nového fieditele ‰koly, protoÏe paní fieditelka

StaÀková mûla odejít do dÛchodu. V rámci

konkurzního fiízení se uãitelÛm pfiedstavili

3 kandidáti, z nichÏ Ïádn˘ nebyl pfiijat. Pro-

to i v roce pfií‰tím bude fieditelkou paní StaÀ-

ková.

·kolní rok 1990-1991 

(fieditelka Hana StaÀková)

Alfred Teller je tfiídním 7. A. Celkové uvol-

nûní ve spoleãnosti se odráÏí na chování nû-

kter˘ch ÏákÛ (nápisy na zdech, hrubost, ob-

div pankáãství), ale i na vztahu rodiãÛ ke

‰kole. Koneãnû byla vyfie‰ena i otázka ná-

stupu nového fieditele ‰koly. Aãkoli si v‰ich-

ni paní fieditelky StaÀkové hluboce váÏíme

a litujeme jejího odchodu do dÛchodu, jsme

rádi, Ïe nov˘m fieditelem byl na základû kon-

kurzního fiízení jmenován pan Teller.

·kolní roky 1991-2022 

(fieditel Alfred Teller)

·kola byla nejprve osmiletá, do nepovin-

ného 9. roãníku dûti dojíÏdûly do Kbel. V ro-

ce 1992 do ‰koly docházelo 296 ÏákÛ, mimo

fieditele a zástupce zde pracovalo 15 uãite-

lÛ a 2 zamûstnankynû ‰kolní druÏiny, 2 ‰kol-

nice, 3 uklízeãky a 4 topiãi. Od roku 1995 by-

la uzákonûna devítiletá ‰kolní docházka. 

Jako fieditel se Alfred Teller podílel na za-

loÏení nûkolika tradic – ‰kola zaãala jezdit

na zahraniãní pobytovû-poznávací zájezdy,

nastala tradice oslav MDD, na konci roku

kaÏdoroãnû pofiádáme v˘let pro nejlep‰í

sportovce ‰koly, vznikla tradice ‰kolní olym-

piády. Samozfiejmû zÛstaly i tradice pfiede-

‰lé, aÈ uÏ to jsou náv‰tûvy divadel, úãast dû-

tí na vûdomostních soutûÏích, akademie

pro ‰irokou vefiejnost aj.

Alfred Teller sám sebe s nadsázkou ãas-

to oznaãuje jako fieditel-stavitel. Za jeho

pÛsobení byla ‰kola pfiipojena na rozvody

plynu, doplnûna stavbou moderní tûlocviã-

ny, ‰kolní jídelny, nûkolika dal‰ích budov

‰koly a i ‰kolky. ZároveÀ probíhaly vlastnû

nepfietrÏitû dal‰í stavby i rekonstrukce.

Na ‰kole se zaãaly vyuãovat nové pfied-

mûty – jazyky a informaãní technologie,

v roce 2003 byla zmûnûna koncepce zá-

kladního vzdûlávání, na základû toho si uãi-

telé na‰í ‰koly vytvofiili vlastní vzdûlávací

program, podle kterého vzdûláváme dodnes.

Stejnû, jako byl pan Teller spravedliv˘ ja-

ko uãitel, byl férov˘ i jako zamûstnavatel,

kter˘ za sv˘mi zamûstnanci vÏdy stál a mûl

pochopení pro jejich problémy. Stejnû jako

oni stáli za ním.

V prosinci 2022 mûla vinofiská ‰kola 673

ÏákÛ, 46 uãitelÛ a pfies 50 dal‰ích zamûst-

nancÛ. ·kola má vlastní tûlocviãnu, jídelnu

a celkem 5 budov.

KdyÏ jsem v roce 2011 po matefiské do-

volené nastoupila na ‰kolu jako uãitelka ma-

tematiky, fyziky a ICT, byl pro mû zvlá‰tní po-

cit pÛsobit po boku sv˘ch b˘val˘ch uãitelÛ.

Stejnû tak je zvlá‰tní pocit pfiebírat práci

svého b˘valého nadfiízeného. Chtûla bych

panu Tellerovi je‰tû jednou podûkovat, Ïe mi

dal základy nejen pro má dal‰í studia, ale i za

to, Ïe mi byl chápav˘m a inspirativním prÛ-

vodcem bûhem mé profesní dráhy. Jsem rá-

da, Ïe ze ‰koly neodchází úplnû, ale bude zde

na ãásteãn˘ úvazek pÛsobit i nadále. Pfieji

mu hlavnû pohodu a klid, zdraví a sílu pro

spoustu kilometrÛ na kole nebo na bûÏkách

a neustál˘ úsmûv na tváfii.

Vûfiím a doufám, Ïe se mi jako fieditelce

podafií pokraãovat v nûkter˘ch tradicích

‰koly, ale Ïe se mi také podafií, i s Va‰í pod-

porou, vytvofiit nové. Îe na‰e ‰kola bude

místem, kde se dûti cítí bezpeãnû a spoko-

jenû, odkud odcházejí dobfie pfiipravené na

stfiední ‰koly.

Slávka Lupaãová



Pfied podzimními prázdninami probûhly v na‰í ‰kole nev‰ední projektové dny, do kter˘ch se zapojila celá ‰kola. Je to akce, která si ur-

ãitû zaslouÏí del‰í povídání. V tomto ãísle uÏ nám bohuÏel tolik místa nezbylo, a proto se na ãlánek o nich mÛÏete tû‰it v pfií‰tím ãísle.

Projektové dny

Dne 1. 12. jsme se s 50 Ïáky devát˘ch

tfiíd a jedné osmé tfiídy zúãastnili v˘letu

do saské metropole DráÏìan. Do adventnû

vyzdobeného mûsta jsme dorazili v dopo-

ledních hodinách. Hned po pfiíjezdu ná-

sledovala komentovaná prohlídka histo-

rického centra mûsta. Aãkoli byly teploty

mrazivé, podafiilo se nám shlédnout ve‰-

keré historicky cenné dominanty tohoto

krásného mûsta. Po náv‰tûvû velkolepû

opraveného chrámu Frauenkirche jsme

zamífiili do oblíbeného interaktivního Mu-

zea hygieny, jehoÏ ústfiedním tématem je

ãlovûk ve v‰ech sv˘ch podobách. Poté

jsme se vrátili do centra a nav‰tívili vá-

noãní trhy, kde si Ïáci mohli procviãit zá-

klady nûmãiny a nakoupit tfieba tradiãní

vánoãní ‰tolu. Mûsto Ïilo opravdovou vá-

noãní atmosférou, kterou jsme si skuteã-

nû uÏili. Do Prahy jsme se vrátili ve veãer-

ních hodinách.

Doufáme, Ïe se nám v pfií‰tím roce po-

dafií na tento v˘let navázat a realizovat dal-

‰í v˘lety do nûmecky mluvících zemí. 

V‰em ÏákÛm, jejich rodiãÛm a uãitelÛm

pfiejeme do Nového roku obligátní „Alles

Gute“! 

Adventní DráÏìany

■ Ze Ïivota ‰koly

Od podzimu, koncem mûsíce fiíjna, mají

Ïáci ‰est˘ch tfiíd, v rámci vyuãování pfied-

mûtu âlovûk a svût práce, k dispozici svojí

vlastní uãebnu. Stalo se tak díky moÏnosti

vyuÏívat prázdn˘ prostor. S velk˘m nad‰ením

jsme si tfiídu zafiídili a od první chvíle, co

to jde, ji plnû vyuÏíváme.

âlovûk a svût práce je pfiedmût, kter˘

obohacuje Ïáky o znalosti, které jim pomo-

hou orientovat se pfii volbû povolání.

V ‰est˘ch tfiídách je náplní v˘uky kromû ji-

ného i získání základních znalostí, praktic-

k˘ch dovedností a návykÛ v oblasti pûsto-

vání rostlin, jejich vyuÏití, zpÛsob práce

a zacházení s nimi. Navazuje tak v tuto

chvíli na v˘uku pfiírodopisu a nabízí moÏnost

pfievést teoretické znalosti do praxe. Prak-

tická, názorná ukázka, kde se Ïáci mohou sa-

mi zapojit, v‰e si vyzkou‰et a vidût své vlast-

ní v˘sledky, je nade v‰e a v tomto pfiedmûtu

neocenitelná zku‰enost. MÛÏeme v rámci

16

âlovûk a svût práce – nová uãebna
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Mikulá‰ské období patfií mezi jedno

z nejkrásnûj‰ích v dûtství. Nûkteré dûti se

trochu obávají, jiné ne.…oãekávání jsou ale

vÏdy veliká. Mikulá‰, andûl a ãert chodí tra-

diãnû 5. prosince a nemohlo tomu b˘t jinak

ani u nás ve ‰kole. Dûti, které do ‰koly pfii-

‰ly jiÏ natû‰ené z domova, moÏná ani ne-

tu‰ily, Ïe je Mikulá‰ ve ‰kole nav‰tíví. Jaké

pfiekvapení, kdyÏ váÏnû v pondûlí 5. 12. 2022

v dopoledních hodinách pro‰la chodbami

‰koly za zvukÛ andûlsk˘ch zvonkÛ, ale

i zvukÛ ãertovsk˘ch fietûzÛ, mikulá‰ská sku-

pina. Spoleãnû s andûli, ãerticemi i ãertem

nav‰tívil Mikulá‰ tfiídy men‰ích dûtí, které

po zásluze odmûnil sladkostmi. Nav‰tívil

i tfiídy star‰ích dûtí a v‰em, i dospûl˘m, po-

pfiál pfiíjemn˘ adventní ãas. Mikulá‰ská ná-

v‰tûva navodila úvodem mûsíce prosince

pfiíjemnou pfiedvánoãní atmosféru, za coÏ

dûkujeme.

Lenka Kosmannová

pfiedmûtu experimentovat, pozorovat, pra-

cujeme s pfiírodninami, uãíme se a pfiipo-

mínáme, jak velmi je dÛleÏitá ochrana Ïi-

votního prostfiedí, coÏ se dûje i v jin˘ch

pfiedmûtech s podobn˘m zamûfiením. Jsem

velmi vdûãná a dûkuji ‰kole, Ïe moÏnost

vlastní uãebny máme, od té chvíle získal

ná‰ pfiedmût ‰ir‰í rozmûr moÏností. 

Od podzimního udrÏování ‰kolních pro-

stor v okolí ‰koly, pfiedev‰ím úklidu listí (za

coÏ si kaÏdoroãnû Ïáci ‰est˘ch tfiíd zaslou-

Ïí pochvalu, nadílka listí je vÏdy nekoneã-

ná), jsme se pfiesunuli od teoretické v˘uky

k praktické. Podzimní v˘zdoba, v˘zdoba

‰koly, pfiíprava na Vánoce, vánoãní aranÏ-

má, to v‰e jsme za pár mûsícÛ stihli a v no-

vé uãebnû, kde mÛÏeme v‰e realizovat od

zaãátku aÏ do konce. Pfii v˘uce Ïáci pracu-

jí samostatnû nebo skupinovû. Mají také

moÏnost vyuÏívat iPody, které má ‰kola

k dispozici, tvofií tak mimo jiné i rÛzné pro-

jektové práce.

Lenka Kosmannová
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Mikulá‰ ve ‰kole

·kolní druÏina – Betlémská kaple

Ve stfiedu 7. 12. 2022 nav‰tívilo ‰esté

oddûlení ‰kolní druÏiny v˘stavu betlémÛ

v Betlémské kapli v Praze. Leto‰ní v˘stava

byla vûnována vystfiihovan˘m betlémÛm.

Tak jako kaÏdoroãnû je nabízena soubûÏnû

s v˘stavou betlémÛ i ukázka lidov˘ch fie-

mesel souvisejících s Vánocemi. Bylo moÏ-

né vidût ruãní v˘robu papíru, v˘robu skle-

nûné ozdoby, a to v‰e s v˘kladem pro dûti.

Celá v˘stava je zakomponována do sklep-

ních prostor, vãetnû vytvofiení zázemí s ná-

zornou ukázkou dfiívûj‰ího Ïivota lidí. Na

v˘stavu jsme vyrazili ze ‰koly chvíli po po-

ledni, a tak jsme do Betlémské kaple pfii‰li

v ãase, kdy si dûti mohly uÏít volného pro-

storu a v‰e v klidu prohlédnout. Byla mís-

ta, ke kter˘m se dûti stále vracely, nûkteré

betlémy je doslova okouzlily. Betlémy byly

rÛzné vystfiihované, vyfiezávané, sklenûné,

pletené. Zakonãení náv‰tûvy bylo trochu

sloÏitûj‰í, jelikoÏ se dûtem nechtûlo odejít.

Také moÏné nakoupení vánoãních drob-

ností bylo jistû potû‰ující, ale rozhodnutí,

co vlastnû koupit, bylo nûkdy nároãné. Po

splnûní v‰ech pfiání bylo na ãase vydat se

zpût do Vinofie. S malou svaãinovou pfie-

stávkou v NC Fénix jsme se v pofiádku vrá-

tili ke ‰kole, kde jiÏ ãekali rodiãe. V‰echny

dûti si zaslouÏí pochvalu za velmi klidné

zvládnutí cestování. Dûkuji i rodiãÛm, Ïe se

mohly dûti zúãastnit. 

Lenka Kosmannová 
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Oddûlení „FIFËÁCI“

Dne 14.12. jsme si s dûtmi uÏili speciál-

ní pfiedvánoãní odpoledne. Seznámili jsme

se s vánoãními zvyky a tradicemi a nûkte-

ré také vyzkou‰eli. Dûti ãekalo pletení vá-

noãky ze ãtyfi pramenÛ, se kter˘m se per-

fektnû popasovaly. Pou‰tûli jsme oblíbené

lodiãky, vû‰tili si budoucnost pomocí hr-

neãkÛ, rozkrojili jablíãko a házeli stfievícem

na cíl, coÏ je tro‰ku upravená tradice. Sa-

mozfiejmû nechybûl ani voÀav˘ Franti‰ek,

kter˘ nám provonûl celou místnost a spo-

lu s koledami tak doladil vánoãní atmosféru.

Dûti si zahrály na JeÏí‰ka a pod rozsvíce-

n˘m stromeãkem obdarovaly své kamará-

dy, A na závûr??? Ochutnali jsme v˘borné

cukroví, které dûti s maminkami upekly.

Uteklo to v‰e stra‰nû rychle a uÏ teì se tû-

‰íme na tradice v pfií‰tím roce. 

V‰em pfieji ‰Èastn˘ a pohodov˘ rok 2023. 

Katefiina ·ottová

jsou natû‰eny a jejich emoce jsou o to in-

tenzivnûj‰í. Do vánoãního ãasu neodmysli-

telnû patfií i povídání o vánoãních zvycích,

ukázka vánoãních tradic, které probíhají

v kaÏdé druÏinû, vytváfiení vánoãních pfiání,

dáreãkÛ, prostû v‰e vánoãní. V pátém oddû-

lení ‰kolní druÏiny si na toto téma vyhradi-

ly jedno celé odpoledne, které se neslo pod

názvem „Vánoce s tradicemi“. Jde o dûti, kte-

ré chodí do druhé tfiídy a svoji druÏinu ma-

jí umístûnou pod lékárnou. ·esté oddûlení si

zpfiíjemnilo adventní období náv‰tûvou Bet-

lémské kaple v Praze, kde probíhala v˘stava

BetlémÛ. V leto‰ní zimû pfiálo zatím dûtem

zimní poãasí jen chvíli, kdy si mohly pohrát

se snûhovou nadílkou, která byla pár dní

váÏnû ‰tûdrá. Byla krátká, a tak jsme se sna-

Ïili dopfiát dûtem co nejvût‰í uÏití snûhov˘ch

radovánek. 

Co fiíct závûrem.... Dûkuji za podporu, bez

které by to ne‰lo ani v na‰ich druÏinách,

novému vedení ‰koly, nové paní fieditelce

Slávce Lupaãové i minulému vedení panu

Alfredu Tellerovi, ale i paní hospodáfice Mo-

nice âudové. Podpora je velká, vybavení na-

‰ich druÏin je na velice kvalitní úrovni, jak

materiální, tak zázemí, které kaÏdá druÏi-

nová tfiída dûtem nabízí. 

Do roku 2023, pfieji v‰em – dûtem, rodi-

ãÛm, prarodiãÛm, kaÏdému, kdo si tfieba jen

tento ãlánek pfieãte, aby to byl rok dobr ,̆

spokojen ,̆ bez tûÏkostí. Dûkuji V·EM za spo-

lupráci, podporu, pfiízeÀ. Krásn˘ rok 2023.

Lenka Kosmannová

âas ve ‰kolní druÏinû

Rok se s rokem se‰el – dalo by se fiíct, ale

v tomto pfiípadû to neplatí doslova. Snad jen

v tom smyslu, Ïe je tu váÏnû nov˘ rok – rok

2023. V druÏinovém Ïivotû bûÏí ãas stejnû

rychle jako v bûÏném Ïivotû, aãkoliv se nû-

kdy zdá, Ïe utíká rychleji. Je to tím, Ïe stí-

háme plno aktivit, krouÏkÛ, náv‰tûv, akcí.

Tematicky mûníme druÏinové tfiídy, na pod-

zimní, halloweenské, adventní, vánoãní, teì

jiÏ povánoãní, za chvíli jarní. KaÏdá paní vy-

chovatelka se svojí druÏinou musí pfiizpÛso-

bit aktivity vûku dûtí, které právû oddûlení

nav‰tûvují, rozvrhu a konci vyuãování, ale

pfiedev‰ím také zamûfiení dûtí. Nûkteré dûti

jsou více kreativní, nûkteré více sportují.

Kombinujeme, stfiídáme, zkou‰íme… A sna-

Ïíme se vyjít v‰em vstfiíc k maximální spo-

kojenosti. Po úvodu ‰kolního roku a zvlád-

nutí podzimních aktivit, mezi které mimo

jiné jiÏ neodmyslitelnû patfií i náv‰tûvy KVC

Vincent, jsme se celkem rychle pfiesunuli do

skoro zimního období, které sice je‰tû ka-

lendáfinû zimní nebylo, ale dûti jej jiÏ jako

zimní vnímaly, s nejvût‰í pravdûpodobností

kvÛli spojitosti s blíÏícími se Vánocemi. V‰e

zaãalo pfiíchodem adventu. Adventní nedû-

le, Mikulá‰, vánoãní tradice, Vánoce samot-

né. Dûti, aÈ uÏ z prvních nebo ze tfietích tfiíd,
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Divad˘lko Na koneãn˘ nám odstartova-

lo zimní atmosféru pekelnou, âertovskou

pohádkou. Náv‰tûva Mikulá‰e, andûla

a ãerta ve v‰ech tfiídách byla pro dûti vel-

k˘m záÏitkem. Mûly pfiipravené krásné pís-

niãky a básniãky. JelikoÏ jsou v‰echny hod-

né, nemusely se ãerta bát. Od andûla

dostaly hezkou odmûnu. Divadélko Kolo-

bûÏka k nám zavítalo s pohádkou O vese-

lém vánoãním stromeãku, u dûtí mûla vel-

k˘ úspûch. Muzika ·palíãek Praha pfiijela

s Vánoãním koncertem. Dûti si zazpívaly ko-

ledy a zahrály na nástroje. V‰em se vánoã-

ní muzicírování moc líbilo. V prÛbûhu mû-

síce prosince ve ‰kolce probíhaly pfiípravy

na Vánoce u nás. Dûti v˘tvarniãily, pekly,

zpívaly koledy a zimní písniãky, uãily se bás-

Zimní ãas v matefiské ‰kole

Matefiská ‰kola

Vincent pro druÏinu

Nûco jiného a nûco tradiãního jsme pfii-

pravili pro druháãky a prvÀáãky z druÏiny.

V listopadu jsme se potají domluvili s vycho-

vatelkami na únikové hfie pro druháky. Únik

byl naplánovan˘ z prostor knihovny a hlavní

roli hrály dûti a knihy. Zkuste se vÏít do ma-

lého dítûte, kdyÏ vás s kamarády a paní vy-

chovatelkou najednou nûkdo zamkne v míst-

nosti. Co teì? Nebudeme vás napínat,

v‰echny tfii skupinky se zvládly osvobodit

v ãasovém limitu a náramnû si to uÏily! Dûti

se nauãily spolupracovat pfii hledání indícií

a zvolily si mluvãího, kter˘ vyslovil za celou

skupinu heslo, které odemklo dvefie. Nûktefií

se nenápadnû poprvé seznámili s prostorem

knihovny, v‰ichni do praxe uvedli vûdomosti

ze ‰koly a museli se nauãit udrÏet tajemství

o tom, co zaÏili, aby sv˘m spoluÏákÛm (ktefií

‰li pozdûji) nepokazili pfiekvapení.

V prosinci si první roãníky pfii‰ly potré-

novat jemnou motoriku pfii v˘robû korálko-

v˘ch náramkÛ, prst˘nkÛ a spirálov˘ch stro-

meãkÛ pod vedením lektorky Hanky

Hofiákové, která má bohaté zku‰enosti s kre-

ativní tvorbou v‰eho druhu. Soustfiedûní dû-

tí v místnosti se dalo krájet! O to vût‰í po-

vyk pfii‰el pfii závûreãném focení venku

u svítících saní. Není nad dûtskou radost!

Jana âesáková Hyklová

niãky. 15. 12. byl ve v‰ech tfiídách krásnû

nazdoben˘ vánoãní stromeãek. U nûj jsme

si spoleãnû zazpívali koledy. Dûti se sezna-

movaly s vánoãními tradicemi a nejvíce se

tû‰ily na to, co najdou pod stromeãkem. To

bylo radosti! JeÏí‰ek byl ‰tûdr˘ v kaÏdé tfií-

dû. Letos myslel i na zdraví dûtí, protoÏe

kaÏdému nadûlil overball, coÏ je mal˘ cviãeb-

ní míã pro balanãní cviãení, rehabilitaci a po-

lohovací cviãení. Hned jsme je zaãali vyuÏí-

vat. Den jsme si v‰ichni spoleãnû náramnû

uÏili. RodiãÛm dûkujeme za v˘bornou spolu-

práci a v‰em pfiejeme do nového roku 2023

jen to nejlep‰í! Dûtem navíc lásku, péãi, po-

chopení a trpûlivost nás, dospûl˘ch. 

Jana Kováfiová



■ Ze Ïivota spolkÛ

20

Po skonãení svûtového ‰ampionátu

a skonu nejlep‰ího fotbalisty svûta Pelého

se vracíme z v˘‰in do lokálního fotbalové-

ho prostfiedí. 

MuÏi na‰eho A t˘mu se po pomalej‰ím

zaãátku rozjeli k tradiãnû dobr˘m v˘konÛm

a pfiezimují na velice pûkném druhém mís-

tû tabulky I. B tfiídy. Odstup na první TJ Slo-

van Bohnice je velk ,̆ ale nikoli nesmazatel-

n .̆ PfiestoÏe nás rozhodãí potrestali na konci

podzimu nûkolika ãerven˘m kartami, které

budou mít dopad i na sestavu v jarních ut-

káních, je soutûÏ dobfie rozehraná a smûle

mÛÏeme potvrdit ná‰ cíl, postup do I. A tfií-

dy. Termíny jarních domácích zápasÛ zve-

fiejníme v novinách a na www.fkvinor.cz.

Prosíme, pfiijìte podpofiit ná‰ t˘m!

Ná‰ t˘m mlad‰ích ÏákÛ zakonãil tradiã-

nû sezonu zápasem s trenéry a rodiãi. Zá-

pas i rozluãka s podzimem byly vydafiené.

Dûkujeme rodiãÛm za podporu a za pfied-

vánoãní hostinu. 

V rámci zimní pfiestávky ale na‰e mlá-

deÏnické t˘my nelení, protoÏe jaro bude

patfiit pfiipraven˘m. Proto t˘m mlad‰ích Ïá-

kÛ hraje zimní turnaj na Meteoru, kde se na

umûlé trávû utkal mj. s t˘mem Pofiíãan, dív-

kami Sparty a domácím celkem. 

RovnûÏ bude hrát i halov˘ turnaj ve

Kbelích. Star‰í pfiípravka pfiivezla pûkné dru-

hé místo z tradiãního halového turnaje

„O Kbelsk˘ koláã“. V krásné sportovní hale

na‰i kluci podlehli jen dívãímu sparÈanské-

mu t˘mu ze Satalic. 

Uvûdomujeme si, Ïe rok 2023 bude ve-

lice nároãn˘ na udrÏování provozu areálu.

SnaÏíme se proto poÏádat o podporu Ná-

rodní sportovní agenturu a Magistrát hlav-

ního mûsta Prahy. 

Na jafie nás pfied zahájením sezony bu-

de ãekat tradiãní „rodiãovská“ brigáda. Sle-

dujte proto fotbalov˘ web a fandûte cca

stovce na‰ich dûtí, které budou opût na ja-

fie bojovat v kategoriích od Ministar aÏ po

Star‰í Ïáky pod vedením certifikovan˘ch

trenérÛ. Nebo se pfiijìte osvûÏit do klubov-

ny a podpofiit na‰e borce z A t˘mu pfii do-

mácích utkáních.

Co se pfiihodilo v areálu Jirky âadka?

Tak letos zaãínáme 101. rok svého pÛ-

sobení ve Vinofii. A slu‰í se trochu po-

ohlédnout za tím rokem minul˘m. Díky

mûstské ãásti, hlavnímu mûstu Praze, stá-

l˘m sponzorÛm, úsporn˘m opatfiením a ob-

rovskému mnoÏství dobrovolnické, nezi‰t-

né práce, jsme mohli pfieÏít velice sloÏitou

dobu, obrovsk˘ nárÛst cen energií a umoÏ-

nili tak nejen na‰im ãlenÛm, ale i ‰iroké ve-

fiejnosti sportování a kulturní vyÏití. Staãí

jen pfiipomenout tenisové turnaje, nohej-

balové turnaje, turnaje ve stolním tenisu,

Chceme roz‰ífiit na‰i pomoc sociálnû po-

tfiebn˘m a tûlesnû handicapovan˘m.

Chceme také pokraãovat ve spolupráci

s na‰imi spolky a stále si pfiipomínat obû-

tavé ãleny, bez jejichÏ práce by Sokol Vinofi

nemohl existovat.

Co se t˘ká investiãní oblasti, je zapotfie-

bí v˘mûna osvûtlení sálu, uvaÏujeme i o pfií-

stavbû skladov˘ch prostor, máme stavební

povolení na termofasádu se vstupním por-

tálem a v˘mûnou oken, rádi bychom na

stfie‰e sokolovny realizovali umístûní slu-

Ïebních bytÛ, dva tenisové kurty si jiÏ za

svou dobu vyÏadují kompletní rekonstruk-

ci, je toho opravdu dost. Nov˘ prapor ke

100 letÛm od zaloÏení i tradice TJ Sokola

Vinofi nás k tomu zavazují. Ná‰ kalendáfi na

rok 2023 z loÀsk˘ch oslav je jiÏ rozebran ,̆

kdo by je‰tû mûl zájem, rádi objednáme do-

tisk.

Tak aÈ se v‰em v tom novém roce 2023

dafií v‰e ve zdraví a míru, v pfiátelství a opti-

mismu. Se sokolsk˘m Nazdar.

Místostarosta TJ Sokol Vinofi, 

br. Fr. ·varc

Tûlocviãná jednota Sokol Vinofi

volejbalov˘ turnaj Memoriál Martina Halí-

ka, oslavy 100 let od zaloÏení, dûtské diva-

dlo, dûtsk˘ karneval, ples Pfiezletic, pose-

zení seniorÛ, spolupráci se základní ‰kolou

a tfieba jen kaÏdodenní cviãení v sokolovnû

v‰ech vûkov˘ch kategorií, od nejmlad‰ích

miminek, aÏ po témûfi stoleté seniory. Byli

jsme také aktivní hned od zaãátku války na

Ukrajinû. OkamÏitû a nezi‰tnû jsme nabídli

ubytovací moÏnosti v sále sokolovny, na

humanitární pomoc jsme poskytli finanãní

dar. Zúãastnili jsme se soutûÏe Penny H˘-

beme se hezky ãesky – a obsadili tfietí mís-

to. V˘hru – potraviny v hodnotû více neÏ

6.000,- Kã, jsme vûnovali ukrajinsk˘m dû-

tem, které mají nucenû své nové domovy ve

Vinofii. 

A letos chceme na‰i ãinnost je‰tû roz‰í-

fiit. Dnes máme 201 ãlenÛ, z toho 90 dûtí,

letos bychom rádi na‰i ãlenskou základnu

je‰tû nav˘‰ili. Kromû uveden˘ch aktivit na-

víc chystáme letní pfiímûstsk˘ tábor, fiadu

divadelních pfiedstavení nebo nov˘ ples

pfiátel sportu a sokola. Tradiãní akcí bude

Dûtsk˘ karneval druhou sobotu v záfií.
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Spoleãenská kronika

¤ÍJEN

POKORN¯ Ladislav 80 let

TÒMOVÁ Vûra 80 let

VOJKÒVKOVÁ Ur‰ula 90 let

NEDVÍDEK Karel 91 let

LISTOPAD

KLIVICKÁ Danu‰e 75 let

KOLÁ¤ Antonín 75 let

KLUS Ladislav 75 let

·ÍP Josef 75 let

HYKLOVÁ Ludmila 92 let

RABOCHOVÁ Marie 94 let

FAIFKOVÁ Marie 94 let

JAVOROVÁ Vûra 94 let

BLAHOP¤EJEME JUBILANTÒM, KTE¤Í OSLAVILI SVÉ NAROZENINY V MùSÍCÍCH ¤ÍJNU, LISTOPADU A PROSINCI 

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

ZZiimmnníí  ppooeezziiee

Petronila ·evãíková

Nad krajem soumrak se sklání,

sníh pokr˘vá zem.

Dûkuji za pozvání –

ozve se za rohem.

Pfiiná‰ím ti rÛÏi z ledu, má paní,

stejnû krásnou jak z pravého kfii‰Èálu,

chce‰-li, mÛÏe mít i barvu medu,

kdyÏ stvofiím ji z jantaru.

Nad krajem soumrak se sklání,

vloãky pokr˘vají zem,

tfipytí se a studí v dlani,

v‰ak ve vlasech –

ve vlasech záfií jak vzácn˘ diadém.

Nad krajem soumrak se sklání,

do pfiízraãn˘ch stínÛ v‰e skryje.

Sanû klouÏou bílou plání,

pfiichází ãas zimy a její poezie.

PROSINEC

HRONOVÁ Hana 80 let

FEKIAâOVÁ Jana 80 let

H¤EBÍâEK Václav 90 let

Zájemci z fiad na‰eho rybáfiského krouÏku pro dûti

se dne 26.11.2022 zúãastnili exkurze na Stfiední rybáfi-

skou ‰kolu a Vy‰‰í odbornou ‰kolu vodního hospodáfi-

ství a ekologie ve VodÀanech. Exkurze byla organizo-

vána Územním svazem hlavního mûsta Prahy (âesk˘

rybáfisk˘ svaz, z.s.). Dûti si prohlédly akvária s rÛzn˘mi

zajímav˘mi druhy ryb a seznámily se s moderním vy-

bavením v˘zkumn˘ch laboratofií.

Tomá‰ Podzimek, pfiedseda MO Praha 9-Vinofi

Rybáfii

Foto: Zahrádkáfii Vinofi
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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

Inzerce ■

23

pl
ac

en
á 

in
ze

rc
e

pl
ac

en
á 

in
ze

rc
e

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




