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Ahoj, Vinořáci,
nejprve bych rád, hezky po
baráčnickém vzoru, krátce
vzpomenul na všechny zesnulé
v minulém roce a ihned poté
přivítal všechny narozené. Rok
2013 je za námi, ať žije rok 2014. 
Když se ohlédnu zpět, tak to byl
rok plný událostí, akcí i úspě-
chů. A Vinoř byla opravdu vidět.
Když vzpomenu politické udá-
losti – volba prezidenta, první
přímá. Pád vlády a ustavení
nové, v čele s Vinořákem Jiřím
Rusnokem. Předčasné volby do
Poslanecké sněmovny a v ní
hned dva (i když neúspěšní)
kandidáti z Vinoře… To už tady
opravdu dlouho nebylo, vlast-
ně to tu ještě nikdy nebylo.
A co se podařilo? Nová zastáv-
ka MHD Vinořská, půdní ves-
tavba v základní škole, nový
povrch vozovky do Satalic, sil-
niční propojení části Vinoře
Uniga s centrem, rekonstrukce
Černínské kaple, rozjezd vý-
stavby parku V Podskalí, nová
ordinace zubaře, rozvod vody
na hřbitově, sanace bytového
domu v Bohdanečské ulici… 
Na poli mezinárodním to bylo
každoroční vítání nového
roku v Schulzendorfu, halový
turnaj v Schulzendorfu, výlety
do Norimberku a Pasova, letní
tábor dětí u nás, mezinárodní
fotbalový turnaj u nás, kon-

cert našich umělců v Schul-
zendorfu, návštěva z Oklaho-
my při příležitosti oslav 925
let od první písemné zmínky
o Vinoři, setkání s lektory an-
glického jazyka v naší škole…
Velice aktivní byla i Rada mla-
dých, která vedle jarních
a podzimních úklidů Vinoře
a dobročinných akcí pořádala
celou řadu dalších programů,
výletů i setkání.
No a pokud bych měl jmenovat
všechny kulturní a další akce,
tak by to bylo na několik strá-
nek. Připomenu jen oslavy 925
let od první písemné zmínky
o Vinoři, plesy, jarmarky, Vinořá-
ček, den dětí, lampionový prů-
vod, výstavy, Seniorádu, umísťo-
vací výstavu pro zvířata z útulků,
nádherné akce v našem kostele,
v restauraci U Černínů…

A to už nezmiňuji akce základní
a mateřské školy nebo Vincenta.
Celému personálu našich pří-
spěvkových organizací, v čele
s jejich řediteli, patří veliký dík.
Aktivně žijí i sportovci a spolky,
farnost a cílem je, aby se jejich čin-
nosti a tradice dále rozvíjely a udr-
žovaly i pro budoucí generace.
Chci proto poděkovat všem Vi-
nořákům, kteří se do veřejné
činnosti zapojují, pomáhají
s úklidem nebo jen navštěvují
naše akce. Veliký dík a uznání
patří i všem našim podnikate-
lům, kteří to v dnešní době ne-
mají zrovna lehké.

A co nás čeká v letošním roce?
Dokončení parku V Podskalí,
rekonstrukce kuchyně základní
školy, výstavba pergoly na fot-
balovém hřišti, nové zastávky
MHD, prodloužení naučné stez-
ky Satalice, Obůrka, Jenštejn do
Ctěnic, rozšíření parkování
v Čeperské ulici, možná chod-
ník podél Mladoboleslavské.
Začátek roku bude tradiční,
jeho přivítání v Schulzendorfu
s mezinárodním fotbalovým
halovým turnajem. Takže vzhů-
ru do roku 2014, ať nám všem
slouží zdraví, ať se na sebe ne-
mračíme a ať si vzájemně po-
máháme a společně se raduje-
me z úspěchů.

František Švarc
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zační komisi i rozpis dílčích in-
ventarizačních komisí.

MZ schválilo prodej pozemků
parc. č. 655, 656/1 a 656/2,
k. ú. Vinoř, ZO Českého za-
hrádkářského svazu Praha-Vi-
noř, za cenu dle cenové mapy,
tj. 460 Kč/m2, celková cena
7 064 680 Kč, a pověřilo tajem-
níka úřadu zveřejněním zámě-
ru předem určenému zájemci
a starostu podpisem smlouvy.
Peníze získané prodejem těchto
pozemků budou vázány na re-
konstrukci školní kuchyně.

MZ schválilo vyřazení žádosti
z pořadníku žadatelů o byt
k 25. 9. 2013 z důvodu zrušení tr-
valého pobytu v MČ Praha-Vinoř.

MZ schválilo pronájem bytu č. 9
(0+1 o velikosti 28 m2), Bohda-
nečská 399, Praha-Vinoř. Doba
nájmu od 15. 10. 2013 do 31. 10.
2014 s možností prodloužení (žá-
dost o prodloužení nájemní
smlouvy musí být podána 90
dnů před datem ukončení smlou-
vy). Nájemné je stanoveno v sou-
ladu se zákonem č. 107/2006 Sb.
o jednostranném zvyšování ná-
jemného z bytu, v platném znění,
ve výši 89,57 Kč/m2/měsíc. Ná-
jemné včetně nájemného ze zaři-
zovacích předmětů bylo zaplace-
no předem na 1 rok. Měsíčně bu-
dou hrazeny zálohy na služby.

MZ schválilo pronájem stabili-
začního bytu č. 10 (1+kk o veli-

kosti 27,4 m2), Mladoboleslav-
ská 13, Praha 9. Doba nájmu od
1. 11. 2013 do 31. 10. 2014
s možností prodloužení vždy
o 1 rok v souladu s usnesením
136/04/2010 (žádost o prodlou-
žení nájemní smlouvy musí být
podána 90 dnů před datem ukon-
čení smlouvy). Nájemné je stano-
veno ve výši 100 Kč/m2/měsíc.
K nájemnému budou připočteny
zálohy na služby a nájemné ze za-
řizovacích předmětů.

MZ schválilo přidělení bytu Ži-
vanická 235, Praha-Vinoř, zá-
jemkyni, která se přihlásila jako
jediný zájemce na vypsaný zá-
měr pronájmu výše uvedeného
bytu. Doba nájmu bude 3 roky
s možností prodloužení, zaháje-
ní nájmu bude nejpozději od
1. 1. 2014, vzhledem k probíha-
jícím opravám. Nájemné je sta-
noveno dohodou ve výši
100 Kč/m2/měsíc. K nájemné-
mu budou připočteny zálohy na
služby a nájemné ze zařizova-
cích předmětů. Výměra pro vý-
počet nájemného je 94,1 m2.
Budoucí nájemce si uhradí
opravu bytu z vlastních finanč-
ních prostředků a po předlože-
ní originálních daňových dokla-
dů za opravy městské části Pra-
ha-Vinoř, po jejich schválení,
budou tyto vynaložené finanční
prostředky, maximálně do výše
100 tis. Kč, včetně DPH, započí-

Z 28. zasedání 
Zastupitelstva 
MČ Praha-Vinoř, 
konaného dne 
7. 11. 2013

I. Úkoly z minulých 
zastupitelstev

MZ neodsouhlasilo zbudování
golfových jamkovišť a zázemí
na pozemcích parc. č. 1578/34,
1578/33, vše v k. ú. Vinoř v ulici
Jilemnická.

II. Nové úkoly
MZ schválilo změnu rozpočtu

k 31. 10. 2013 dle rozpočtové-
ho opatření č. 5 dle přiložené
tabulky. Touto úpravou bude
schválený rozpočet navýšen
o 152 000 Kč jak v příjmové, tak
i ve výdajové části schváleného
rozpočtu. Celková výše upravené-
ho rozpočtu činí 26 198 500 Kč,
po konsolidaci 26 046 500 Kč.

MZ schválilo změnu rozpočtu
k 30. 11. 2013 dle rozpočtového
opatření č. 6 dle přiložené ta-
bulky. Touto úpravou bude
schválený rozpočet navýšen
o 246 500 Kč jak v příjmové,
tak i ve výdajové části rozpočtu.
Celková výše upraveného roz-
počtu činí 26 445 000 Kč, po
konsolidaci 26 293 000 Kč.

MZ schválilo předložený plán
inventarizace MČ Praha-Vinoř
na rok 2013, hlavní inventari-



tány na úhradu nájemného za
byt, včetně nájemného ze zaři-
zovacích předmětů. Zálohy na
služby spojené s užíváním bytu,
především vodné a stočné,
bude hradit nájemce měsíčně
na účet MČ Praha-Vinoř. MZ Po-
věřuje tajemníka zajištěním
uzavření nájemní smlouvy.

MZ neschválilo zpětné propla-
cení 11 661 Kč z roku 2011 (vý-
měna dveří) v ordinaci dětské-
ho lékaře, Mladoboleslav-
ská 514, Praha-Vinoř.

MZ schválilo poskytnutí jed-
norázové slevy na nájemném za
4. kvartál 2013 nájemci nebyto-
vých prostor – Mladoboleslav-
ská 8, Praha-Vinoř – z důvodu
oprav.

MZ pověřilo starostu otevřít
problematiku druhého rozpoč-
tového řízení správního obvo-
du Prahy 19. Výbor dále kritizu-
je fakt, že na toto jednání nemá
ani vedení ZŠ Vinoř, ani její zři-
zovatel žádný vliv, nejsou jeho
součástí, a dokonce jim není
znám systém rozdělování fi-
nančních prostředků.

MZ neschválilo pořízení změ-
ny územního plánu k části po-
zemku parc. č. 674/5 v k. ú. Vi-
noř o výměře max. 1 000 m2.

MZ schválilo uzavření Smlou-
vy o zřízení věcného břemena
k pozemkům parc. č. 906/1
a 940, vše v k. ú. Vinoř, dle
geom. plánu č. 1366-41/2013,
pro  vlastníka pozemků parc.
č. 936, 939 v k. ú. Vinoř, na
dobu neurčitou, jako bezúplat-
né. MZ pověřilo starostu k uza-
vření a podpisu smlouvy s ter-
mínem do 30. 1. 2014.

MZ neschválilo změnu využití
parc. č. 1569, k. ú. Vinoř, z lesa

Z 29. zasedání 
Zastupitelstva 
MČ Praha-Vinoř, 
konaného dne 
19. 12. 2013

I. Zprávy z MHMP
Byl odsouhlasen rozpočet,

probíhají jednání, jsou problé-
my s financováním velkých sta-
veb – tunel Blanka, prodlouže-
ní metra A, odkoupení Pražské
plynárenské a další. U nás je
zatím pozastaven plán rozšíře-
ní čističky. Dostali jsme dotaci
2,5 mil. na výstavbu chodníku
podél Mladoboleslavské, za-
stávku u zámku. Příslib získání
dalších dotací v průběhu roku.
Došlo také ke zvýšení dotace
na žáka ve škole na 1 500 Kč
oproti loňské nule. Oproti loň-
skému roku navýšení alespoň
o 850 tis. Kč. Dotace na žáka by
měla být 7 500 Kč.

II. Úkoly z minulých 
zastupitelstev

MZ schválilo prodej pozemku
parc. č. 655 o výměře 12 448 m2

k. ú. Vinoř, pozemku parc.
č. 656/1 o výměře 2 886 m2

k. ú. Vinoř, a pozemku parc.
č. 656/2 o výměře 24 m2  k. ú.
Vinoř, Českému zahrádkářskému
svazu Praha-Vinoř. Prodejní cena
dle cenové mapy je 460  Kč/m2, 
tj. za celkovou prodejní cenu
7  064  680 Kč bez DPH. Splat-
nost kupní ceny 6 100 000 Kč
před podpisem kupní smlouvy
a zbylá část formou čtvrtlet-
ních splátek nejpozději do 3 let
od prodeje, v případě, že pro-
dej pozemku nebude zatížen
odvodem DPH, nebo nejpozdě-
ji do 5 let od prodeje, v přípa-
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na ostatní plochu, nesouhlasilo
s dělením pozemku a pověřilo
starostu k jednání o možnosti
převodu pozemku parc. č. 1569,
k. ú. Vinoř, jako celku do svěře-
né správy městské části a poža-
duje odstranění dočasně povo-
lených staveb na okolních po-
zemcích a převzetí těchto
pozemků taktéž do správy MČ. 

III. Informace starosty
Získání dotace 4 mil. Kč na re-

konstrukci školní kuchyně.
Hřiště V Podskalí – debata

o realizaci. Bude realizováno
spíše jako park.

10. 11. koncert „Jana z Arcu“
v kostele (koncert se stejnými
interprety se konal také v koste-
le v Schulzendorfu – měl velký
ohlas).

Černínská kaple částečně pře-
vzata po rekonstrukci, návštěva
z rodu Černínů.

Návštěva u premiéra (přátel-
ské jednání).

Čerpání rozpočtu – nevyšly
všechny plánované příjmy (zá-
bory veřejného prostranství,
platby okolních obcí na žáky
školy), výdajové plány nejsou
překročeny.

Objevena vinořská kronika
pana Nesnídala (řada fotografií,
které nám umožní získat nové
informace).
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dě, že kupní cena bude navýše-
na o DPH.

III. Nové úkoly
MZ schválilo zápočet se spo-

lečností Vako design faktury za
realizaci expozice ve Ctěnicích
ve výši 35 671 Kč s úhradou čas-
ti nájemného za pronájem ne-
bytového prostoru v č. p. 515.
Zastupitelstvo MČ Praha-Vinoř
požaduje úhradu zbylé části
nájemného za 3. kvartál 2013
ve výši 46 484 Kč do 31. ledna
2014.

MZ neschválilo slevu na ná-
jemném za 4. kvartál 2013 ve
výši 82 555 Kč z důvodu tech-
nických závad způsobujících
neuživatelnost skladu v rozsa-
hu smlouvy o nájmu nebyto-
vých prostor. Na prostory je
poskytnuto nižší nájemné, než
má městská část v jiných pro-
storách, a současně městská
část hradí z vlastních finanč-
ních prostředků teplo v těchto
prostorách. Zastupitelstvo MČ
Praha-Vinoř požaduje úhradu
nájemného za 4. kvartál 2013
do 31. 1. 2014.

MZ neschválilo žádost o po-
díl na úhradě údajně neopráv-
něné fakturace MČ Praha-Vi-
noř za nájemné v letech
2005–2013 z důvodu chybné
výměry pronajatých prostor,
které byly předmětem faktura-
ce. Nájemce měl reklamovat
chybnou výměru v případě po-
chybnosti již v roce 2005 a ne-
měl podepisovat dodatky na
prodlužování nájmu a hradit
nájemné z pronajatých prostor.

MZ neschválilo prodloužení
nájmu na nebytové prostory
na zdravotním středisku od

1. 1. 2014. Nájemce vystěhuje
prostory, které má nyní
v předmětu nájmu, nejpozdě-
ji do 31. 3. 2014.

MZ schválilo prodloužení ná-
jemní smlouvy se společností
Traficon Invest, s. r. o., na pro-
nájem části pozemku parc.
č. 1134/1 o výměře 20 m2, k. ú.
Vinoř, na období od 1. 1. 2014
do 31. 12. 2018. Účel využití
pozemku – prodej novin, časo-
pisů, tabákových výrobků a do-
plňkového sortimentu (cukro-
vinky, nápoje, provozování
„Sazky“).

MZ schválilo prodloužení ná-
jemní smlouvy se společností
CPI Reality na pronájem po-
zemků parc. č. 1162/2 a parc.
č. 1162/4, k. ú. Vinoř, na obdo-
bí od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014.

MZ schválilo prodloužení ná-
jemní smlouvy s DP hl. m. Pra-
hy od 1. 1. 2014 na dobu neur-
čitou na pronájem části pozem-
ku parc. č. 1360/3 o výměře
4 m2. Účel využití: umístění
buňky sociálního zařízení pro
řidiče BUS na konečné stanici
(směr Brandýs nad Labem).

MZ schválilo prodloužení ná-
jemní smlouvy na nebytový
prostor v č. p. 235 o výměře
83,92 m2  k provozování služeb
občanům v oblasti péče o tělo
(kadeřnictví, manikúra, pedi-
kúra a masáže) od 1. 1. 2014 do
31. 12. 2015.

MZ schválilo prodloužení ná-
jemní smlouvy na nebytový
prostor v č. p. 514 o výměře
79,7 m2 k provozování advo-
kátní kanceláře od 1. 4. 2014
do 31. 3. 2018.

MZ schválilo prodloužení ná-
jemní smlouvy na nebytový

prostor v č. p. 514 o výměře
27,84 m2 – provozování kos-
metického salonu (manikúra,
modelace nehtů, depilace) od
1. 4. 2014 do 31. 3. 2018.

MZ neschválilo slevu na ná-
jemném v zubní ordinaci
v roce 2014 ve výši 178 000 Kč.

MZ schválilo prodloužení ná-
jemní smlouvy na byt č. 8, Boh-
danečská 250, Praha 9 – Vinoř,
od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2016.

MZ schválilo prodloužení ná-
jemní smlouvy na byt č. 7, Boh-
danečská 400, Praha 9 – Vinoř,
od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2016.

MZ schválilo prodloužení ná-
jemní smlouvy na byt č. 4, Mla-
doboleslavská 514, Praha 9 –
Vinoř, od 1. 1. 2014 do 31. 12.
2016.

MZ schválilo prodloužení ná-
jemní smlouvy na byt č. 5, Mla-
doboleslavská 514, Praha 9 –
Vinoř, od 1. 1. 2014 do 31. 12.
2016.

MZ schválilo ukončení nájmu
bytu dohodou s nájemcem
bytu č. 2, č. p. 340, Praha 9 –
Vinoř, k 31. 12. 2013.

MZ schválilo ukončení nájmu
bytu dohodou s nájemcem
bytu č. 7, č. p. 515, Praha 9 – Vi-
noř, k 31. 1. 2014.

MZ schválilo přidělení bytu
č. 6, Mladoboleslavská 515,
Praha-Vinoř, žadatelce, která
se přihlásila jako jediný zájem-
ce na vypsaný záměr o pronáj-
mu výše uvedeného bytu.
Doba nájmu bude stanovena na
1 rok  s možností prodloužení,
zahájení nájmu od 1. 1. 2014.
Nájemné je stanoveno dohodou
ve výši 100 Kč/m2/měsíc. K ná-
jemnému budou připočteny
zálohy na služby a nájemné
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ze zařizovacích předmětů. Za-
stupitelstvo požaduje, aby se
budoucí nájemce přihlásil ve
Vinoři k trvalému pobytu. MZ
pověřilo tajemníka zajištěním
uzavření nájemní smlouvy.

MZ vydalo souhlasné stano-
visko se zřízením dočasné
stavby sběrného dvora odpa-
dů Praha-Kbely, 782378 k. ú.
Vinoř, p. č. 1588/1 a 1588/15,
v ulici Jilemnická. Dopravní
obsluha provozovatele nebu-
de řešena ulicí Bohdanečská
ve směru od křižovatky Boh-
danečská Jilemnická směrem
do Vinoře. 

MZ schválilo uzavření smlou-
vy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemena k části po-
zemku parc. č. 1342 v k. ú. Vi-
noř na dobu neurčitou, s opráv-
něním umístit, provozovat a uží-
vat kabelové vedení a s právem
vstupu a vjezdu na pozemek za
účelem zajištění provozu,
oprav, údržby a obnovy před-
mět. vedení. Hodnota věcného
břemena je stanovena dohodou
ve výši 10  000 Kč bez DPH, ve
prospěch společnosti PREdistri-
buce, a. s. Rozsah břemena
bude vymezen geom. plánem.
MZ pověřilo starostu k uzavření
smlouvy o smlouvě budoucí
s termínem do 15. 1. 2014.

MZ neschválilo změnu využití
ploch pozemku parc. č. 706
v k. ú. Vinoř, podle návrhu žada-
tele, na část OB – čistě obytnou
(15 229 m2) a na část ZMK – zeleň
městská a krajinná (1 581 m2).

MZ schválilo uzavření smlouvy
o zřízení věcného břemene k čás-
tem pozemků parc. č. 1337/224,
1361/75, 1361/207, 1361/208
v k. ú. Vinoř, které jsou vymeze-

ny geom. plánem č. 1349-
44/2012 ze dne 28. 6. 2013, na
dobu neurčitou, v hodnotě věc-
ného břemena stanoveného do-
hodou ve výši 10 000 bez DPH,
ve prospěch společnosti Pražská
plynárenská Distribuce, a. s.,
člen koncernu Pražská plyná-
renská, a. s., umístit stavbu ply-
nárenského zařízení a právo pří-
stupu a vjezdu k ní za účelem za-
jištění bezpečného provozu,
nutných oprav, údržby, staveb-
ních úprav a kontroly plynáren-
ského zařízení. Zastupitelstvo
MČ Praha-Vinoř pověřuje sta-
rostu k uzavření smlouvy o zří-
zení věcného břemena s termí-
nem do 31. 3. 2014.

MZ schválilo uzavření kupní
smlouvy ke stavbě komunika-
ce na pozemcích dle geom.
plánu č. 1349-244/2012
v hodnotě dle dohody ve výši
1 000 Kč vč. DPH, dále souhla-
sí s uzavřením kupní smlouvy
ke stavbě dešťové kanalizace
na pozemcích dle téhož geom.
plánu v hodnotě dle dohody
ve výši 1  000 Kč vč. DPH. MZ
schválilo  uzavření darovací
smlouvy k pozemkům parc. č
1336/89, 1337/89, 1337/97,
1337/197, 1337/213, 1337/300,
1337/602, vše v k. ú. Vinoř
(geom. plán č. 1349-244/2012),
dle dohody bezúplatně a pově-
řilo starostu k uzavření smluv
kupních a darovacích s termí-
nem do 31. 12. 2013.

MZ vzalo na vědomí Rozhod-
nutí hlavního města Prahy, od-
boru stavebního. V kopii bude
odesláno Živnostenskému úřa-
du Praha 19 – Kbely.

MZ schválilo změnu rozpočtu
k 31. 12. 2013 dle rozpočtového

opatření č. 7 dle přiložené ta-
bulky. Touto úpravou bude
schválený rozpočet navýšen
o 5 347 900 Kč jak v příjmo-
vé, tak i ve výdajové části
schváleného rozpočtu. Celko-
vá výše upraveného rozpočtu
činí 31 792 900 Kč, po konso-
lidaci 31 640 900 Kč.

MZ schválilo předložený roz-
počet za VHČ MČ Praha-Vinoř
na rok 2014.  

MZ schválilo vyrovnaný roz-
počet na rok 2014, příjmy i vý-
daje činí 28 814 000 Kč, po
konsolidaci 28 712 000 Kč.

MZ schválilo rozpočtový vý-
hled do roku 2019. 

MZ schválilo úpravu poslanec-
kých odměn za rok 2013 v návaz-
nosti na aktuální počet obyvatel.

MZ schválilo příspěvek na ná-
klady sociální péče o občana
Vinoře pro Domov pod hra-
dem Žampach.

IV. Informace starosty
V letošním roce vzrostla trest-

ná činnost v naší MČ, nejrozšíře-
nější je vloupání do automobilů
a do domů. Doporučujeme obča-
nům hlásit každou trestnou čin-
nost na Policii ČR, aby vzrostla
aktivita kontrol policie ve Vinoři.

V. Připomínky zastupitelů
M. Brothánková – upozorňuje

na nutnost osvětlení přechodu
Klenovská u Mladoboleslavské.

TERMÍNY ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA 
V 1. POLOLETÍ 2014: 
30. ledna 
10. dubna
12. června
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ODVOZ ODPADU VOK 1. pololetí 2014
Datum Čas Místo umístění kontejneru

18. 3. 14.00–18.00 hod. Bohdanečská ulice – mezi domy č. p. 250 a 400

19. 3. 14.00–18.00 hod. ulice U Bakaláře – pod nákupním střediskem

23. 4. 14.00–18.00 hod. Bohdanečská ulice – mezi domy č. p. 250 a 400

24. 4. 14.00–18.00 hod. Vinořské náměstí – před farou

25. 4. 14.00–18.00 hod. Křemílkova ulice – náměstí na konci ulice

28. 4. 14.00–18.00 hod. Mikulovická ulice – u zahrady školy

29. 4. 14.00–18.00 hod. ulice U Bakaláře – pod nákupním střediskem

Do kontejnerů nelze odkládat stavební odpad a nebezpečný odpad
(lednice, autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, pneumatiky, televizory, 

PC monitory, bioodpad).

KONTEJNERY NA TEXTIL 
Zima už nám pomalu dýchá na záda a přišel čas na kontrolu šatníků. Možná nějaký hezký
nový kousek pro radost a oživení? Děti zase ze všeho vyrostly a my řešíme, co s nepotřebný-
mi oděvy. Obyvatelé si již zvykli na službu POTEX – do kontejnerů odnášejí nepotřebný tex-
til, který může dále posloužit. Jsou přístupné 24 hodin denně po celý rok. Z výtěžku jsou pak
podporovány neziskové organizace – Nadace Naše dítě, Klokánek, Kapka naděje, Pomocné
tlapky. Nyní přišla společnost
POTEX s  novou službou pro ve-
řejnost – a tou je lokátor kontej-
nerů v  Praze a blízkém okolí.
Stačí zadat lokalitu a ulici, kde
bydlíte či pracujete, a lokátor
vám nabídne nejbližší a nej-
vhodnější kontejnery.

Najdete ho na webu POTEX
www.potex.cz spolu s  dalšími
informacemi.
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MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ
Pražské plynárenské, a. s. 

Termíny přistavení:

14. 1. 2014 8.00–11.00 hod.    

18. 2. 2014 12.00–14.30 hod.

24. 3. 2014 10.30–13.30 hod.

29. 4. 2014 8.00–11.00 hod.

5. 6. 2014 12.00–14.30 hod. 

Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém automobilu Fiat Ducato, označeném
logem Pražské plynárenské, a. s., zaparkovaném na parkovišti prodejny NORMA,
Mladoboleslavská 551.

Pražská plynárenská, a. s., ve spolupráci s dceřinou společností Měření dodávek
plynu, a. s., a ÚMČ Praha-Vinoř nabízí odběratelům zemního plynu novou 
službu – tzv. „mobilní obchodní kancelář“, jejímž prostřednictvím si stávající 
i potenciální zákazníci Pražské plynárenské, a. s., mohou vyřídit záležitosti související
s odběrem zemního plynu bez návštěvy kontaktních míst v Praze 2 a 4.

Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby:
• zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu
• změny smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací adresy, jména atd.) 
• převzetí reklamace
• výměnu, kontrolu a zaplombování plynoměru
• informace k otázkám souvisejícím s dodávkami zemního plynu
• tiskopisy a informační brožury

Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí a částí Prahy.
  

Bližší informace na telefonních číslech 267 175 536 a 267 175 202,
nebo na   www.ppas.cz.
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Komise 
pro podporu rodin
Seminář o šikaně 
s Maruškou Novákovou
V pondělí 7. října se ve Vincentu
konal seminář o šikaně, na který
dorazili pedagogové z okolních
vesnic a městských částí i rodiče.
Maruška Nováková na semináři
vysvětlovala, že šikanou se nero-
zumí jakékoli ponižující nebo fy-
zicky či psychicky zraňující jedná-
ní, ale musí jít zároveň o takové
negativní chování, které je zá-
měrné, nevyprovokované a opa-
kované. Mluvili jsme také o tom,
jak k šikaně dochází a jaký po-
stup máme zvolit, pokud se s ní
setkáme. Někteří rodiče odcháze-
li s úlevou, že jejich dítě šikanova-
né není, jiní odcházeli podpoře-
ni, protože se dozvěděli, jak mají
v konkrétních případech svých
dětí postupovat dál. Ukazuje se,
že informovanost a reálná očeká-
vání jsou v problematice šikany
zvláště důležité.

Veřejná diskuze týkající se
podoby ostrova V Podskalí
Přibližně dva měsíce po zářijové
debatě – v pondělí 11. listopadu
– se sešla zhruba dvacítka Vino-
řáků, aby společně debatovali
nad tím, jak se v příštím roce
promění ostrov V Podskalí. Listo-
padová diskuze se nesla v o po-
znání konkrétnějším duchu než
ta v září, protože jsme vycházeli

z návrhu pana architekta Palkov-
ského. Byl tak dostatečný pro-
stor na přemýšlení o výběru
konkrétních prvků, jejich umís-
tění a o dalších věcech, jako je
výsadba keřů, umístění laviček
a stolů, mobilní toalety. Doku-
mentace by měla být k vidění na
úřadě, výsledek pak V Podskalí
někdy na přelomu jara a léta. Sr-
dečné díky všem, kteří se obou
diskuzí účastnili a přispívali svý-
mi nápady a názory, opět bylo
krásné zažít, jak lidé, kteří na za-
čátku jen obtížně hledají společ-
nou řeč, mohou na konci dospět
ke společné myšlence, se kterou
jsou spokojeni.
Eva M. Hejzlarová,předsedkyně

Komise pro podporu rodin

Podzimo-zimní 
eskalátor Rady mladých
Rada mladých spolu se sta-
rostou Františkem Švarcem
na počátku podzimní sezony
uskutečnila tradiční „Úklid
Vinoře aneb Ukliď si svou
cháť“, kterého se zúčastnilo
na několik desítek dobrovol-
níků! Děkujeme!
RM také napomáhala usku-
tečnit sbírku hraček a obleče-
ní pro dětský domov v Milo-
vicích.
RM v předvánočním čase za-
stupovala UNICEF a pořádala
pro něj sbírku Filipíny v podo-
bě vinořských perníčků, které
napekly maminky, děti a ba-
ráčnice! Srdečný dík!
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UNICEF ve Vinoři
Od 1. do 15. prosince jste mohli
ve Vinoři navštěvovat akce pro
UNICEF, pořádané Radou mla-
dých. Šlo o benefice, jejichž
záměrem byla podpora filipín-
ského konta na pomoc dětem
postiženým tajfunem Haiyan.
Radě mladých šlo mimo jiné
o to, nablízko seznámit Vinoř
s UNICEF – dětským fondem při
OSN, hlavní světovou organiza-
cí pomáhající dětem již od roku
1946, jež trvale a efektivně pů-
sobí ve 192 zemích světa.
A jak to probíhalo? Oslovili jsme
vás s prosbou o napečení perníč-
ků, které jsme pak na mnoha
kulturních akcích za peníz nabí-
zeli. Krásných perníčků od ma-
minek, dětí a baráčnic se sešlo
požehnaně. A pak jste si je kupo-
vali a v zapečetěné kase to cinka-
lo na slavnostním rozsvěcování
vánočního stromku a během
promítání filmů a pořadů o UNI-
CEF terénních pracích. K tomu
se prodávaly proslulé panenky,
jejichž tvůrci jsou převážně děti
a mají tu zvláštnost, že nejsou
anonymní, sériové, ale unikátní,
a mají dokonce i rodný list. A pak
také další předměty jako kalen-
dáře, diáře, puzzle a podobně.
Minimise byla splněna, kasa
do třetiny naplněna, perníčky
prodány a snědeny a tuto be-

nefici lze bezpochyby považo-
vat za prospěšnou, přínosnou
a úspěšnou a (prosila bych
pěkně, vy, co brbláte, že je to
k ničemu a že vám nikdo nepo-
může – ozvěte se, pokusíme se
vám pomoci) za chvályhodnou
a příkladnou. Největší podíl na
tom mají naše vinořská per-
níčková srdíčka: baráčnice,
Chaloupkovi, Kubrovi, Míša
Malá, Lenka Marynková, Ryso-
vi a Tůmovi, kteří nás zahrnuli
krásou, dobrotou a péčí. Mé
další poděkovaní patří Veroni-
ce a Terezce Hruškové za ozdo-
bičky a Monice Lichtenbergo-
vé za keramiku, dárečky, které
jsme díky nim mohli přidávat
k perníčkům jako malou pozor-
nost za přispění na konto Fili-
píny. Zvláštní poděkování patří
samozřejmě Jiřině a Václavu
Dlabačovým, kteří UNICEF
hostili na Pohádkových Váno-
cích, řediteli KVC Vincent Vít-
ku Mokrému za umožnění pro-
mítání filmů a jak jinak než
starostovi Vinoře Františku
Švarcovi za to, že UNICEF akce
ve Vinoři umožnil a význam-
ně podpořil. A samozřejmě
úctyhodné je dětské zastupi-
telstvo Vinoře – Rada mla-
dých, která akci vymyslela

a jejíž členy jste mohli vídat
na putovních stanovištích
UNICEF. Díky Míše Malé, Te-
rezce Holečkové, Báře Kocou-
rové a starostce RM Veronice
Kocourové a naší skvělé dobro-
volnici Dominice Špaňhelové!
Vy všichni, kdo jste pro UNICEF
pekli, pomáhali, nakupovali,
zajímali se, jste napomohli
dobré věci a dětem, které po-
moc skutečně potřebují!
Budu se opakovat, ale co je
mnou jednou řečeno, to je
také vážně myšleno: pomá-
hat lidem v nouzi považuji
spolu se svými Radníky za sa-
mozřejmost, povinnost a vel-
ké štěstí. Věřím, že vzájemná
pomoc a solidarita je jediná
světlá cesta lidstva. Tak zase
na viděnou příště! 
Homo homini!

RM chystá na jaro 2014:
Vintal 2014 – literárně-výtvar-
nou & hudebně-dramatickou
soutěž pro děti a o málo větší
děti na téma „SEN aneb o čem
sní ti druzí (např. pan strážník,
paní pošťačka, pan hostinský,
pan farář či pan školník, souse-
dův pes, popř. ctěnický kůň)“.
Den země – jarní úklid Vino-
ře a After school party!
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Sledujte naše myšlenkové a akč-
ní pochody na webových strán-
kách, nebo k nám zavítejte kaž-
dou poslední sobotu v měsíci
na 12.00 do Vincenta! Vaše ná-
měty či postřehy můžete též
vypsat Kláře Löwensteinové
(klaralowenstein@yahoo.it).
P. F.: Ať každý příští den roku
2014 myšlenka, láska a pravda
převládne nad hloupostí, ha-
mižností a lhostejností, a to jak
ve Vinoři, tak i ve světě!

Za Radu mladých
Klára Löwensteinová 

Reakce na článek
z podzimního čísla 
Zpravodaje ze str. 7–8:
Vážení občané! 
V podzimním čísle „Vinořského
zpravodaje“ jste si jistě přečetli
článek pana místostarosty Karla
Janka s názvem „Rozpočet Vinoře
a otázka priorit“. Protože se
v tomto článku vymezuje proti „li-
doveckému zastupitelstvu“ z let
2002 až 2006, cítím jako morální
povinnost uvést obsah tohoto
článku na pravou míru přede-
vším pro nové občany Vinoře.
Jako vinořský rodák a jako prv-
ní starosta po roce 1989 bych
chtěl reagovat na některé části
článku pana místostarosty.
1. V roce 2006, kdy končilo naše
zastupitelstvo, bylo na účtu místní-
ho úřadu 20 mil. Kč, které byly
připraveny na třetí etapu pří-
stavby základní školy ve Vinoři.
2. Byla téměř hotova a odsou-
hlasena projektová dokumenta-
ce na třetí etapu přístavby školy.
3. Není pravda, že školní ku-
chyně je stará 30 let. Kuchyně
musela být na základě poža-
davku OHS v roce 1991–1992

upravena. Samozřejmě že
dnes, kdy počet strávníků je
dvojnásobný, již nevyhovuje
současným požadavkům.
4. Ve Vinoři byly v územním
plánu tři lokality na rozvoj
městské části. Bylo to „Na
Dlouhých“ – dnešní sídliště,
„Žabokřik“ – ulice „U Bakalá-
ře“ a nově přibyla lokalita
„U Cukrovaru“. Ve třech lokali-
tách jsou pouze rodinné nebo
řadové domy. Pouze v lokalitě
„Na Dlouhých“, která ještě
není ukončena právě rodinný-
mi domky, bylo přikročeno ke
stavbě bytových domů. Tyto
domy ovšem umožnily mnoha
lidem zajistit si bydlení ve Vi-
noři. Cena rodinného domku
s pozemkem je totiž minimál-
ně dvojnásobná než cena bytu.
5. Místní zastupitelstvo neod-
souhlasilo stavbu bytových
domů podle své vůle, ale na
základě urbanistické studie vy-
pracované Ing. arch. Hýskem
a odsouhlasené i MHMP. Cí-
lem bylo částečně eliminovat
v té době nehezké sídliště
Uherská-Čeperská. Není tedy
pravda, že lidovecké zastupi-
telstvo odsouhlasovalo změ-
ny koeficientů zastavitelnosti
území jako na běžícím pásu.
Závěrem bych chtěl říci, že se
mi takový konfrontační styl
jednání, který použil pan
místostarosta Janko, vůbec
nelíbí. Přenáší praktiky
z vrcholné politiky do komu-
nální sféry, kde jsme se vždy
v rámci zastupitelstva dohodli
na řešení, které mělo jediný
cíl – a to spokojenost občanů.

Jaroslav Krajl, 
bývalý starosta Vinoře

Poděkování
Přáli bychom si takové období
prožívat častěji. Byly to radost-
né dny, které jsme od září do
konce roku 2013 prožívali. Mož-
ná že někdo mávne rukou, jako
že „nic moc“. Kdo však ví, jak
moc to stálo času, osobního zá-
jmu a hlavně práce, zpochybňo-
vat všechno to, co se podařilo,
nebude. Mnohé již o tom bylo
zapsáno, mnohé připomenuto
těm, kteří nebyli přítomni, aby
se alespoň na chvíli vrátili
k šťastnějším přímým účastní-
kům. Všechny akce, které se v té
době organizovaly, byly součás-
tí oslav 925. výročí od první
zmínky o Vinoři (ne písemné, ta
byla až v roce 1132 za panování
knížete Soběslava). Hlavní osla-
vy proběhly 14. září a 2. listopa-
du. Mezi těmito daty a pak do
konce roku se uskutečnila ještě
řada akcí, o kterých jsme se již
zmiňovali v minulém zpravoda-
ji buď v samostatných článcích,
nebo ve Slově starosty. Vše za-
čalo 12. září velmi zdařilou
podzimní výstavou Svazu za-
hrádkářů. Hned nato se senioři
zúčastnili Seniorské olympiády
v Čakovicích, odkud si přivezli
z celkového hodnocení 3. místo.
Hlavní oslavy se pak odbývaly
14. září. Také o tomto dnu již
bylo vše napsáno. Avšak kromě
tiráže na nové expozici Vinoře
v zámku ve Ctěnicích nebyla ni-
kde vzpomenuta jména těch,
kteří toto velmi zdařilé dílo při-
pravili a podíleli se na jeho pře-
dání veřejnosti. K tomu došlo
právě 14. září. Přítomni byli
přátelé z Bulharska, Spolkové
republiky Německo a delegace
partnerské obce Prague z ame-
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rického státu Oklahoma. Byla
přítomna i řada vinořských ro-
dáků, bývalých žáků vinořské
školy, občanů sousedních obcí
a přátel Vinoře. Slíbil jsem, že
poděkuji jmenovitě těm, kteří
tuto expozici připravili tak, jak
ji vidíme. V prvé řadě srdečně
děkuji paní ředitelce Muzea
hl. m. Prahy PhDr. Zuzaně Strna-
dové, kastelánce zámku Mgr. H.
Klabanové a produkční Mgr. Be-
atě Tisucké. Současné uspořá-
dání expozice navázalo na pů-
vodní autorský návrh, který je
však rozšířen a upraven. Původ-
ní i současný návrh zpracovali
František Filip, Libor Gottfried
a Michal Kostka. Odborně spo-
lupracovali Miroslava Šmolíko-
vá a Tomáš Dvořák. Mimořád-
ného ocenění a poděkování za
odvedenou vysoce profesionál-
ní práci patří za architektonické
a grafické řešení panu Jaroslavu
Obstovi, za praktickou realizaci,
to je aranžérskou práci, paní
Elišce Braidlové a za fotografic-
ké práce panu Milanu Leimber-
gerovi. Dále děkujeme paní
Lence Pilarské, Zdence Benedi-
kovičové, Michaele Caranové,
Stanislavě Gojdové a Janě Kou-
delkové. Překlad do angličtiny
zabezpečila paní Lucie Kasíko-
vá. Realizaci expozice provedly
firmy Roman Bártů a VAKO De-
sign, s. r. o., osvětlení sálů firma
ZUCAR, s. r. o. Za přepsání textu
a za další administrativní práce
děkujeme paní Ivetě Boušové,
Janě Neprašové a Janě Parolkové.
Za zapůjčení exponátů a origi-
nálů dokumentů pro zhotove-
ní reprodukcí děkujeme Arci-
biskupství pražskému, archivu
Královské kolegiátní kapituly

na Vyšehradě, panu Daněčkovi,
farnosti Povýšení sv. Kříže ve
Vinoři, MČ Praha-Vinoř, Státní-
mu oblastnímu archivu Praha,
Státnímu okresnímu archivu
Hradec Králové a dalším. 30 let
jsme se ve Vinoři snažili o pro-
vedení generální opravy Čer-
nínské hrobky na našem hřbito-
vě a teprve letos se to podařilo.
Hlavní zásluhu na tom má sta-
rosta MČ pan Švarc, dále
Mgr. Jitka Divínová a Zastupitel-
stvo hl. m. Prahy udělením
grantu. Opravu prováděla firma
PRACOM, s. r. o. S opravou zača-
la firma 3. srpna a na den Pa-
mátky zesnulých se zde konala
večerní bohoslužba. Nyní se
provádějí odvodňovací práce
kolem hrobky. Je to mimořád-
ný úspěch, ze kterého musejí
mít radost nejen všichni Vinoř-
ští, ale i ti, kteří mají rádi histo-
rii a krásu kolem sebe. Také se
s tím patřičně chlubíme. Ještě
jednou vřelé poděkování všem,
kteří se o tento úspěch zaslou-
žili. Radostné dny pokračovaly
akcemi ve VINCENTU. S přícho-
dem adventu přišlo rozsvícení
vánočního stromu a vystou-
pení dětí, vánočně osvětlená

Vinoř, předvánoční trhy, akce
ve školce i škole, dušičkový
lampionový průvod, nádherná
akce v kostele 10. 11. Giuseppe
Verdi – Jana z Arcu a adventní
koncerty. Tyto dny očekávání
budou zakončeny Rybovou Če-
skou mší vánoční, i když si ji po-
slechneme až první dny příští-
ho roku. Bylo toho málo? Vzpo-
mínáme při těchto akcích i na
naši paní kněžnu Haničku H.
a její zámecké křeslo, na oslavy
vinořských baráčníků, předvá-
noční návštěvu Pasova, kultur-
ní akce U Černínů i v dalších
restauračních zařízeních, ote-
vření dvou nových obchodů
atd. Na závěr ještě připomí-
nám, že generální oprava hrob-
ky rodu Černínů připadá na
dvousté výročí jejího postavení
a na Štědrý den to bylo 200 let
od pohřbu Wolfganga Maria hr.
Černína, zakladatele vinořské
větve Černínů. Hrabě Černín
zemřel 21. prosince 1813 a jako
první byl pohřben do hrobky
24. prosince 1813. Ať takové ra-
dostné dny nás provázejí
i v dalších letech a nám všem
šťastný a veselý nový rok.

fi

Páter Pavel Jančík, manželé Czerninovi z Dymokur a starosta
František Švarc na bohoslužbě v Černínské hrobce
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ních prostorách zámku. 40. vý-
ročí premiéry tohoto kultovní-
ho filmu se stalo impulzem
k vytvoření společného výstav-
ního projektu Tři výstavy pro
Popelku se saským zámkem
Moritzburg a vodním hradem
Švihov, kde byl film natáčen.
Výstavu provází hry, tvůrčí
dílny pro děti a navíc velká
soutěž pro dětské i dospělé
návštěvníky. Kdo navštíví
všechny tři výstavy, může zí-
skat některou z 60  atraktiv-
ních cen (pobytové zájezdy
v zámeckých hotelích v Če-
chách i v Sasku, volné vstu-
penky, návštěvu muzikálu
v přírodním divadle u Dráž-
ďan, speciální prohlídky pa-
mátkových objektů včetně
slavnostního oběda či večeře,

krásné kostýmy princezny
Lady, Krasomily nebo Marušky,
Arabely či Xenie. Nechybí
 ovšem ani králové Miroslav
a Kazisvět nebo čaroděj Vigo
s Rumburakem. Filmu Tři oří-
šky pro Popelku je věnována
samostatná výstava v přízem-

Program leden – únor
– březen 2014

Bohdanečská 259/1, 
190 17 Praha 9 – Vinoř
www.zamekctenice.cz
E-mail: ctenice@muzeumprahy.cz
Informace/Tel.: 286 001 366
Otevírací doba od 1. 11. 2013
do 31. 3. 2014 úterý–pátek
10.00–16.00 / sobota–neděle
10.00–18.00.
Doprava: Metro „B“ Palmovka
nebo „C“ Letňany, dále bus
185 a 302 do stanice Ctěnice.

Popelka 
Jak se oblékají pohádky
Interiéry ctěnického zámku se
staly kulisou známých českých
filmových pohádek, kde mo-
hou návštěvníci obdivovat
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DVD a knihy z produkce Mu-
zea hl. m. Prahy). 
V lednu a únoru probíhá akce
„Tři oříšky pro Tři oříšky – ke kaž-
dé vstupence oplatky Manner“!
Každý víkend pečení s Popelkou!
Doprovodný program pro MŠ
a ZŠ na předchozí objednávku
u muzejní pedagožky Radky
Oudové na tel. 601 555 080. 
Výstava trvá od 13. 10.
2013 do 2. 3. 2014. 
Zámek I. patro a přízemí.

Sobota 8. 3. 2014 ve 14.00
/Kočárovna/ Tři výstavy pro
Popelku – slavnostní program
k ukončení česko-německého
výstavního projektu, vylosová-
ní soutěže a rozdělování cen.
Sobota 18. 1. 2014 ve 14.00
/Kočárovna/ Jak se točí po-
hádky 
Sobota 15. 2. 2014 ve 14.00
/Kočárovna/ Jak se točí po-
hádky 

Setkání s režisérem Václavem
Vorlíčkem, jedním z nejúspěšněj-
ších českých filmových režisérů
a scenáristů, který je tvůrcem
více než 30 filmů. V. Vorlíček je
autorem nejen nejoblíbenějších
filmových pohádkových příbě-

hů, jako jsou Tři oříšky pro Po-
pelku, Arabela nebo Princ a Ve-
černice, ale také nezapomenutel-
ných filmů, ve kterých se mísí
svět fantazie s realitou současné-
ho života (například Jak utopit
Dr. Mráčka aneb Konec vodníků
v Čechách, Létající Čestmír, Dív-
ka na koštěti). Komentovaná
prohlídka výstavou Jak se oblé-
kají pohádky, autogramiáda
a překvapení v podobě hostů,

herců, kteří ztvárnili hlavní role
ve filmech Václava Vorlíčka.

Masopust ve Ctěnicích
Neděle 2. 3. 2014

Velkolepá oslava končícího ma-
sopustu se v zámeckém areálu
uskuteční již podruhé. O tradič-
ní masopustní veselí se postará
folklorní taneční soubor Furi-
ant z Malé Bělé. Chybět nebu-
dou tradiční fašankové koblihy,
boží milosti ani horký mošt
a medovina. Originální českou
zabijačku přichystá a své speci-
ality nabídne pražské řeznictví
Hudera a syn. Přijďte do Ctěnic
za zpěvu lidových písní oslavit
poslední den hýření před nastá-
vajícím půstem. Maškary vítány.
Od 11.00 Masopustní dílna 
Příprava a výroba tradičních
masopustních masek.
Od 14.00 Masopustní průvod
Masopustní rej maškar dopro-
vázený muzikou a tradičními li-
dovými tanci.
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Literární kavárna 

Roman Bradáč
Úterý 14. 1. 2014 ve 14.00 hod. 

U kávy se svými posluchači i divá-
ky se setkává tentokrát Roman
Bradáč, kterého veřejnost zná
především jako dlouholetého te-
levizního zahraničního zpravoda-
je, z USA se hlásil pět let (2003–
2008). Působil také jako ředitel
zpravodajství České televize a vý-
konný ředitel zpravodajského
kanálu ČT24 a donedávna i jako
generální ředitel TV Barrandov.

Úterý 11. 2. 2014 ve 14.00 hod. 
Dlouholetá zpravodajka České-
ho rozhlasu z Rakouska Marie
Woodhamsová a její rozhlaso-
vý host se setkávají u kávy se
svými posluchači, aby předsta-
vili práci rozhlasových zpravo-
dajů a moderátorů. 

Josef Čapek
Úterý 11. 3. 2014 ve 14.00 hod.  
Kristina Váňová, ředitelka Pa-
mátníku Karla Čapka a před-
sedkyně Společnosti bratří
Čapků, společně s herečkou,
recitátorkou i spisovatelkou
Zdenkou Procházkovou před-
staví život, literární tvorbu
a v doprovodném obrazovém
materiálu i výtvarnou tvorbu
Josefa Čapka, umělce a ryzího
člověka, vnímaného často ve
stínu svého celosvětově zná-
mého bratra Karla.

Trvalé expozice 
v přízemních prostorách
zámku

Zámek Ctěnice 
Dějiny, stavební vývoj 
a obnova
Expozice připomene dlouhou
a složitou historii ctěnického
panství od nejstarších dob až
do současnosti. Snaží se také
stručně prezentovat celkovou
obnovu areálu prováděnou
v letech 1997–2004. Návštěvní-
ci mohou zhlédnout unikátní
exponáty dobových trámů, le-
tecké snímky Ctěnic, otisky
map z 19. století a mnoho zají-

mavých nálezů pocházejících
ze zámeckého areálu.

Dějiny obce Vinoř
Od pravěku do 20. století
Expozice vytvořená ve spolu-
práci s městskou částí Praha-Vi-
noř seznámí návštěvníky s his-
torií obce Vinoř. Výstava zachy-
cuje proměny Vinoře v čase,
uvádí zásadní dějinné události,
ale i důležité vinořské občany
a rodáky. V tematických blocích
je pozornost věnována napří-
klad školství, významným du-
chovním, vinořskému zámku
a starostům obce. 

Slabikář návštěvníků
památek
Od 8. 11. 2013 do 3. 8. 2014
– výstavní sál Špejchar
Expozice je věnována jedineč-
ným architektonickým památ-
kám, které dnešní Praha zdě-
dila po předcích. Některé se
zachovaly dodnes, jiné byly
přestavěny nebo zbořeny
a poznáváme je již jen z frag-
mentů, to však nemění nic na
významu, které měly pro ději-
ny architektury. V této expozi-
ci jsou prezentovány modely
půdorysů a trojrozměrné mo-
dely celých staveb, jedná se
o modely kostelů, které do-
sud existují nebo v minulosti
existovaly.  Tyto modely do-
plňuje ideální model gotické
katedrály.
Výstava je vhodná i pro doplně-
ní školní výuky dějepisu a vý-
tvarné výchovy. Doprovodný
program pro 2. stupeň ZŠ a niž-
ší stupně gymnázií na předcho-
zí objednávku u Mgr. Beáty Ti-
sucké na tel. 601 555 079.
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Návštěva Pasova
Ve čtvrtém ročníku advent-
ních zájezdů do zahraničí
jsme navštívili bavorské histo-
rické město Passau (Pasov).
Počasí nám bylo nakloněno,
cesta ubíhala bez problémů.
Cestou v okolí česko-německé
hranice jsme se mohli poko-
chat prvním předvánočním
sněhem. Do Pasova jsme doje-
li před 11. hodinou, zaparko-
vali jsme u řeky Donau (Du-
naj). Následovalo individuální

volno. Městečko nám nabídlo
mnoho možností, jak poznat
předvánoční čas u německých
sousedů. U dominanty města
(dómu sv. Štěpána) probíhal
tradiční adventní trh, ulice
Bahnhofstrasse lákala výloha-
mi obchodních domů. Mnozí
dali přednost klidné procház-
ce historickou částí městečka,
navštívili nedaleký soutok tří
řek Dunaje, Ilzu a Innu. Pro
zajímavost – každá řeka má
svou charakteristickou barvu.

Dunaj modrou, Inn barvu ze-
lenou z  tajících ledovců a Ilz
barvu černou z rašelinišť. Do
Vinoře jsme se vrátili plni do-
jmů před devátou hodinou ve-
černí. Zájezdu se zúčastnilo
40 výletníků z Vinoře a okolí.

Hana Srnová
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Halloween ve Vinoři
aneb dlabání 
na Dlabačově

Již se stalo podzimní tradicí, že
se v polovině října scházíme na
Dlabačově, kde se koná Hallo-
weenská párty aneb dlabání na
Dlabačově. Letos tato akce vyšla
na sobotu 19. října. Počasí nám
neuvěřitelně přálo a návštěv-
níků bylo opravdu, ale oprav-
du hodně. První příchozí se ob-
jevili už těsně před plánova-
ným začátkem v 15.00 hod.
U vchodu je uvítaly dvě dýně –
moderátorky, které jim kromě
malého překvapení v podobě

ochutnávky domácí dýňové po-
lévky vydaly připravené dýně
na dlabání a všem příchozím
dětem rozdaly herní poukazy
k plnění soutěžních úkolů, je-
jichž součástí byl i vědomostní
kvíz. Podle počtu vydaných
herních poukazů se všech sou-
těží zúčastnilo bezmála 200
dětí. Byly připraveny tradiční
soutěže jako lovení jablíček
nebo slalom s dýní v trakaři, ale
nově i pití „krvavého“ lektvaru

a pro rodiče (zejména pro tatín-
ky) byla určena nová soutěžní
disciplína ZASUŇ. Na jejich re-
gulérnost dohlížely řádně vy-

školené čarodějnice a jiná stra-
šidla. Děti z Primazumby, pod
vedením Lucky Burdové, za-
tančily čarodějnické tanečky
(bohužel starší děvčata při je-
jich vystoupení provázely
technické problémy s hudbou,
což je nám velmi líto). Jakmile
se setmělo, děti se pobavily
při výrobě čarodějnické mlhy
a také se vyřádily u prohánění
světelných laserových straši-
dýlek, jejichž projekci zajistili
manželé Hanušovi, kterým
tímto velmi děkujeme.
K občerstvení všech přítom-
ných byla k dispozici čaroděj-
ná sluj, kde se připravovaly
nejrůznější lektvary, a také
bylo možné si již tradičně opé-
ci, na ohništi za slují, buřty
z netopýřích křidélek. Pro věš-
tění budoucnosti zde bylo při-
praveno i profesionální čaro-
dějnické duo Ataner a Misone.
Celý program na Dlabačově
byl okolo 19. hodiny zakončen
nádherným ohňostrojem, kte-
rý financovala MČ Praha-Vi-
noř. Strávili jsme všichni moc
hezké odpoledne, za které chci
tímto poděkovat všem účastní-
kům, kteří se přišli pobavit,
a zejména dobrovolníkům,
kteří se postarali o zábavu
všech s obrovským osobním
nasazením, sobě vlastním. Po-
kud si chcete atmosféru toho-
to dne připomenout, podívejte
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se na www.youtube.cz na vi-
deo s názvem Hallowen Dlaba-
čov 2013.

Těším se na shledání s vámi
na některé z dalších úžasných
akcí u Dlabačů ve Vinoři.

Gabriela Roberta Kludská

U Černínů – Jeden svět
Stále je co vymýšlet a čím pře-
kvapovat. Tentokrát jsme na-
vázali spolupráci s produkcí
festivalu Jeden svět. Meziná-
rodní festival dokumentár-
ních filmů o lidských právech
Jeden svět pořádá společnost
Člověk v tísni a je v součas-
nosti největším dokumentár-
ním festivalem s tematikou
lidských práv na světě.  Festi-
val se nekoná jen v hlavním
městě, ale po promítání v Pra-
ze se projekce Jednoho světa
přesouvají do českých a mo-

ravských měst a nově i do ma-
lých kulturních sálků, klubů či
kaváren. Tak se dostává festi-
val i k nám, do restaurace
U Černínů. Jeden svět je mís-
tem pro výměnu názorů
a zkušeností, diváci a divačky
mají možnost o tématech fil-
mů diskutovat a stát se sou-
částí charitativních akcí
v problémových částech svě-
ta. Pro tento festival jsme vy-
hradili úterní večery a začíná-
me již 7. ledna, pravidelně od
20.00 hod. Máme za to, že ga-
stronomie naší restaurace již
pravidelně překvapuje svými
víkendovými nabídkami, které
pečlivě připravují naši kuchaři,
a tím získává stále více na obli-
bě. Kultura je již tak propojena
s restaurací U Černínů, že zájem
o veškeré toto dění přerůstá té-
měř naše možnosti. Naši stálí
návštěvníci již vědí, že je třeba
si vše objednat daleko dopředu,
a tak vše zvládáme ke vší spoko-
jenosti. Co nás čeká v prvním
období nového roku? Začínáme
16. ledna hudební skupinou Ja-
blkoň, následuje Vladimír Mer-
ta, legendární kapela Abraxas,
Děda Mládek Illegal Band či Se-
stry Havelkovy. Takže opět na-
bitý program. Všechny informa-

ce o našem dění najdete na
www.ucerninu.cz, na www.face-
book.com/ucerninu či v našem
Černínském labužníkovi. Rád
bych tímto popřál do nového
roku všem lidem dobré vůle hod-
ně štěstí, zdraví, klidu na duši
a lásky v srdci. Mějme se rádi.

Ilja Vlček 

Ve školní tělocvičně 
létají letadla!
Naše velká a krásná tělocvična
každodenně až do pozdního ve-
čera žije sportem. Badminton,
tenis, florbal a jiná sportovní
činnost se střídají dle rozvrhu.
Byl jsem proto překvapen, když
jsem viděl v neděli pozdě večer
přinášet do vchodu skupinou
modelářů letecké modely. Nevá-
hal jsem a šel jsem se podívat.

Radim Hladík U Černínů
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Stálo to za to. Teď trochu odbo-
čím. Za mého mládí probíhaly
soutěže modýlků, jejichž vrtuli
poháněl gumový svazek. Byly
stavěny z co nejtenčích špejlí
a potaženy mikroblánou. Létalo
se v uzavřeném prostoru na vý-
drž a říkalo se jim pokojové mo-
dely. Dnešní doba přináší ne-
ustále nové materiály, které
umožňují do pokojových mode-
lů vestavět výkonné elektromo-
torky a baterie, a dokonce rádi-
ovou aparaturu a serva na je-
jich řízení. Zůstal jsem proto
s otevřenou pusou zírat, co
všechno dnešní pokojáky dove-
dou. Viděl jsem plnou akrobacii
v tělocvičně od podlahy až do

stropu mezi trámy. Viděl jsem
i visení na vrtuli, což jiné mode-
ly nedokáží. Vytáhl jsem tedy
fotoaparát, abych se s vámi po-
dělil o zážitek. Na jednom sním-
ku je vidět, že model ve visu při-
létl modeláři až do ruky. Skupi-
na si prostředí v tělocvičně
pochvalovala. Takže naše tělo-
cvična je velmi univerzální.

Váš Stanislav Lichtenberg 

Zumba
Radost z pohybu, pohlaze-
ní po těle i po duši, zábava
a efektivnost v jednom…
O své cvičenky dětské i dospělé
se ráda starám. Vždy mne potěší
úbytek váhy, radostné tváře
nebo pozitivnější přístup k živo-
tu. To, jakými lidmi se obklopuje-
me a jaké činnosti děláme, for-
muje náš život tady a teď. Proto
vždy připomínám na svých ho-
dinách, jak moc je důležité vě-
dět, co v životě chceme, a na to
se soustředit, protože pak toho
budeme mít v životě více. Velmi
mne těší účast na mých hodi-
nách zumby, protože právě účast
žen a dětí, kterým mé hodiny
obohacují život, rozjasňuje můj
život. Čím více naplňujeme svou
vnitřní nádobu pozitivní energií,
tím více ji můžeme dávat ostat-
ním. Úsměv dětí, radost z pohy-
bu a jiskřičky v očích, to je pro
nás tou největší odměnou. Kaž-

dý rok se v čase předvánočním
schází celá naše vinořská i sata-
lická parta – od nejmenších zum-
bátek po juniorky (4–14 let). Ro-
dičům předvádíme alespoň část
z toho, co na hodinách děláme,
jaká vystoupení stíháme a jaké
jsou naše nejoblíbenější sestavy.
Na závěr si každé dítě odnáší
domů dárky, které si „koupí“ za
nasbírané samolepky, které za
každou hodinu nebo účast na vy-
stoupeních získá. Na mých hodi-
nách dětské zumby ráda přiví-
tám i děti ze sociálně/ekonomic-
ky slabých rodin. Tyto děti

mohou navštěvovat mé kurzy
zdarma. Pokud mezi ně patříte
nebo znáte někoho, komu by
právě mé hodiny přinášely ra-
dost, ozvěte se mi prosím.
Od ledna začíná nový kurz pro
děti a v zumbě pro dospělé po-
kračujeme tak, abychom se v no-
vém roce cítily hezké, spokojené
a naplněné. Děkuji všem za pří-
zeň a těším se na známé i nové
tváře! Veškeré informace najde-
te na www.primazumba.cz nebo
na tel. 607 661 196.

Lucie Burdová
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11. DU·IâKOV¯ 
LAMPIONOV¯ PRÒVOD 2013
Letos k nám byl kalendáfi

vlídn˘ a nadûlil nám na 2. li-
stopad sobotu. To rozhodlo
o tématu mé oblíbené akce.
Uhnat lidi, aby ze sebe udûla-
li oÏivlé du‰iãky, byla hraãka
a náhoda nám pfiihrála i fiadu
nov˘ch krásn˘ch kost˘mÛ.
Pak jen zb˘valo to celé pro-
myslet, zorganizovat t˘m kul-
turního v˘boru a pozvat nûja-
ké zajímavé vystoupení na zá-
vûr veãera.

A teì jim v‰em podûkovat.
Za to, Ïe se promûní ve Smr-
Èáka. Za to, Ïe na mû myslí,
kdyÏ jedou do sekáãe a pfiive-
zou mi krásné svatební ‰a-

ty za pár korun, Ïe neváhají
objednávat si na své náklady
drobnosti pro své masky – pa-
ruku, rukaviãky nebo pÛjãit
dokonce cel˘ kost˘m. Za to, Ïe
pfiitáhnou malífisk˘ stojan a na
ulici zvûãní upíra pfiímo pfied
va‰ima oãima. Za to, Ïe sami
vymyslí a oÏiví pfiíbûhy sv˘ch
du‰iãek. Za to, Ïe uÏ mi nûkte-
fií pomáhají po páté, a za to, Ïe
dal‰í neváhají jít do nûãeho ta-
kového poprvé. Za to, Ïe zvlá-
dají fie‰it nastalé problémy je‰-
tû v prÛbûhu akce. 

Dûkuji, dûkuji, dûkuji!  

Jana âesáková Hyklová

Vystoupení skupiny T.E.T.R.I.S.
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Jak to bylo
s Bílou paní...

Janãa na mû mûla prosbu,
jestli bych se nebála dûlat Bí-
lou paní na lampionovém prÛ-
vodu. Netu‰ila jsem, do ãeho
jdu,  leã pfiislíbila jsem úãast.
A pak to zaãalo. Hledaly jsme
vhodn˘ kost˘m nejdfiíve doma
po skfiíních a po kamarádech,
ale nena‰lo se.  Tak nezbylo ji-
nak, neÏ zkusit pÛjãovnu kost˘-
mÛ. Byla to v˘hra. Krásné ‰aty
s vleãkou a kloboukem mi
padly jak ulité. KdyÏ pfii‰el den
„D“, byla jsem hodnû nervóz-
ní. UÏ v kost˘mu jsem pozoro-
vala cvrkot u Jany doma a tû‰i-
la se hektickou atmosférou.
Pak jsme ‰li na místo, kde za-
ãínal prÛvod. Málem mi vypad-

ly oãi z dÛlkÛ, kolik sem pfii-
‰lo lidí s dûtmi. Byla jsem nad-
‰ená. Rozdávala jsem bonbon-
ky a povídala si s lidmi.

Nûkteré dûti se trochu bály,
ale kdyÏ jsem se na nû usmá-
la, rozzáfiila se jim oãka a mû
to zahfiálo u srdce. Na konci
veãera jsme se je‰tû v‰ichni
podívali na krásnou ohnivou
show a dali si nûco dobrého.
Bylo mi trochu líto, Ïe uÏ je
konec, ale teì vím, Ïe kdyÏ
budu mít pfiíleÏitost, pÛjdu do
toho znovu!  

Dominika ·tádlerová  
(Bílá paní)

A jak to je se
SmrÈákem?

Kupodivu ta nejstra‰nûj‰í
postava prÛvodu se stala tou
nejpopulárnûj‰í. A není se ãe-
mu divit. Tajemn˘ neznám˘
má v prÛvodu své stálé místo
jiÏ jedenáct let. Miluji ho
a dûkuji mu za to, Ïe tak smû-
le jde v ãele prÛvodu a vede
ho ulicemi – jako loni Kapi-
tán lodi, nûkolikráte Ctûnic-
k˘m hájem jako StráÏce lesa,
nebo právû letos jako Smrt... 

JâH

Foto © Pavel Hykl, 2013
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Jedineãn˘ Verdi po sousedsku

Verdiho raná, u nás prak-
ticky neznámá freska z roku
1845 Jana z Arcu ve zhruba
hodinovém v˘bûru opanova-
la vãera veãer kostel Pov˘-
‰ení sv. KfiíÏe v Praze-Vino-
fii jako leto‰ní pfiíspûvek 
k tamní pozoruhodné tradi-
ci benefiãních veãerÛ.

Tu pfied deseti lety Vinofi‰tí ob-
novili (v padesát˘ch letech mi-
nulého století tady zpívali mimo
jin˘ch i legendární pûvci Marie
Podvalová, Eduard Haken ne-
bo Marta Krásová), aby v˘tûÏek 
z novodob˘ch hudebních pro-
dukcí mohli vûnovat na obnovu
neutû‰eného stavu sv˘ch varhan
v jinak skvostnû udrÏovaném vi-
nofiském kostele. 

Vãerej‰í náv‰tûva tady pfiitom
byla rekordní, odhady se pfiibli-

Ïují aÏ k úctyhodnému poãtu
350 posluchaãÛ, ktefií neváhali
mnohdy docela dlouhou pouÈ
do Vinofie kvÛli neopakovatelné
tamní novodobû obrozenecké
atmosféfie dnes uÏ povûstn˘ch
hudebních produkcí podstoupit
a pfiipojit se k místním. 

Hlavními pfiedstavitelsk˘mi 
oporami vãerej‰ího verdiovské-
ho veãera se stali sólisté praÏ-
ského Národního divadla, man-
Ïelé Jana a Václav Siberovi  –
ona jako neohroÏená Johanka,
on coby charismatick˘ francouz-
sk˘ král Karel VII. Jejich vystou-
pení bylo pfiitom vlastnû soused-
skou v˘pomocí, bydlí totiÏ ve
vedlej‰ích âakovicích. Ke zdaru
provedení Verdiho rarity pfiispû-
li v dal‰ích rolích Petr Matuszek 
a Markéta Dvofiáková, ti zase
pro zmûnu pfiijeli z nedalek˘ch

Pfiezletic. A úspûch mûl i sbor
Camerata Praha se sbormistryní
Veronikou Îofákovou Dvofiáã-
kovou, a v neposlední fiadû 
i vinofisk˘ klavírista Pavel Vorá-
ãek (nástroj laskavû zapÛjãila
místní restaurace U âernínÛ) 
a taktéÏ ve Vinofii usazená Bar-
bora Marysková coby aÏ magicky
pfiitaÏlivá Vypravûãka. 

Mezi hosty v kostelních lavi-
cích pfiihlíÏející David Radok po-
mohl duchovnímu otci vinofi-
sk˘ch veãerÛ Robertu Rytinovi 
s pfiípravou dramaturgie veãera,
malá Cecilka Rytinová hostÛm
rozdávala ti‰tûné programy. Slá-
vu pak zakonãilo následné spo-
leãenské setkání, uspofiádané
místní farností. Litujte, pokud
jste u toho nebyli...

Vít Dvofiák, 
Opera Plus, 11. 11. 2013
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Jak˘ byl loÀsk˘ vinofisk˘ advent?

Pro V˘bor pro kulturu na-
pfiíklad i takov˘, Ïe jsme si
bûhem nûj nadûlili i pfied-
ãasn˘ vánoãní dárek...

LoÀská mikulá‰ká náv‰tûva
v matefiské ‰kole byla jiÏ dvanác-
tá v pofiadí, kdy Bára Marysková,
Markéta Kilingerová a Franti‰ek
·varc vytvofiili známou trojici
ãerta, andûla a Mikulá‰e a spo-
leãnû se vydali potû‰it dûti nadíl-
kou. A protoÏe i známé kost˘my
zaslouÏí obãas obmûnu, poÏáda-
li jsme paní Vûru Krskovou o po-
moc. Spoleãnû jsme nakoupili
materiál a paní Vûra se mohla
dát do práce. A Ïe se jí to poved-
lo! Za tuto spolupráci velmi dû-
kujeme.

Zá‰titu nad rozsvícením vá-
noãní stromu 1. 12. 2013 si vzal
tentokrát úfiad Mâ ve spoluprá-
ci s firmou ELTODO. Jin˘mi slo-
vy, V˘bor pro kulturu touto tra-
diãní akcí povûfien nebyl. Mu-
sím bohuÏel pfiiznat, Ïe nás, ãle-
ny v˘boru, v˘sledek zklamal.
A je nám líto, Ïe krásné svûtelné
prvky, které jsme v roce 2012
dokupovali, zÛstaly ukryty zra-
kÛm nás v‰ech. Mezilidské vzta-
hy jsou sloÏité a nûkdy je tûÏké
ustoupit, ale v urãit˘ch situacích
by mûl zvítûzit zdrav˘ rozum.

Dûkuji v‰em ãlenÛm V˘boru
pro kulturu za celoroãní spolu-
práci a spoleãnû s nimi si vás
dovoluji pozvat na Obecní ples,
kter˘ letos chystáme na 14. bfiez-
na. Pojmenovali jsme ho tento-
krát Black and White párty...
Urãitû si ho nenechte ujít – moÏ-
ná pfiijde i Lucie Bílá! 

Markéta Kilingerová,
pfiedsedkynû V˘boru
pro kulturu, prezentaci 
a archivaci zastupitelstva 
Mâ Praha-Vinofi

1. adventní koncert 1. 12. 2. adventní koncert 8. 12.

3. adventní koncert 15. 12.,
pofiádan˘ agenturou

Art&Management

4. adventní koncert 22. 12.
(skauti pfiiná‰ejí do kostela 

Betlémské svûtlo)
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Výroba adventních věn-
ců 2013 na Dlabačově
Ve dnech 25.–29. 11. 2013
jsme se již potřetí sešli na Dla-
bačově v prostředí vskutku
předvánočním. Vonělo jehličí,
praskalo dříví v kamnech
a hřálo nás svařené vínko. Pře-
kvapilo mě, že většina žen při-
jela ze Kbel, Jenštejna, Přezle-
tic a z hodně vzdálených částí
Prahy. Stěžovaly si, že u nich
nic takového není. Co na to
říct? Ve Vinoři je… jen těch vi-
nořských žen letos dorazilo
pomálu, a to je škoda. Z před-
vánoční dílny vzešly opravdu
krásné věnce, podkovy, svícny.
Vidět radost v obličeji každé,
která si vyrobila něco, v co
nikdy nedoufala, že by snad
dokázala, stálo za to. I příští
rok budeme tuto akci pořádat.
Alespoň do té doby, než třeba
něco podobného začnou dělat
i v okolních městských čás-
tech. Protože za těch 5 dní při-
jelo bez jedné rovných 100
žen, rozhodla jsem se další
ročník této akce prodloužit.
V letošním roce se budou věn-
ce vyrábět po dobu 2 týdnů,

a to 24. 11. – 5. 12. 2014. Už
teď se těším na tradiční ochut-
návku výborného vánočního
cukroví od Gabči Merhautové!

Jiřka Dlabačová

Pohádkové Vánoce 
Jako každý rok, tak i vloni
jsme my, Divadýlko Na koneč-
ný, oslovili kulturní komisi
s nabídkou zahrát na tradič-

ních vánočních trzích ve Vino-
ři pohádku pro děti. Protože
nám bylo oznámeno, že komi-
se trhy pořádat nebude, roz-

hodli jsme se, že vinořské děti
o atmosféru vánočních trhů
nepřijdou. Tak se zrodila myš-
lenka udělat dětem Pohádko-
vé Vánoce. První adventní ne-
děli 1. prosince obsadili Dla-
bačov čerti. Propadla se část
areálu stavebnin a odkryl se,
dosud oku člověčímu utajený,
vstup do pekla, ze kterého ne-
přetržitě stoupala síra a pekel-

ný smrad. Čerti si poctivě za-
pisovali všechny zlobivé děti
do knihy hříchů s tím, že za
pár dní si pro ně přijdou
i s Mikulášem. Ti hodní si
mohli vyrobit dárek v dílně
u paní Hany Hořákové nebo
pohladit malé živé kozičky
v ohrádce. Divadýlko Na ko-
nečný si pro děti připravilo
dvě zimní pohádky. Lucka
Burdová se svými dětmi z Pri-
mazumby zatančila zumbu
s vánoční tematikou a manže-
lé Kludští rozezpívali za do-
provodu kláves celé hřiště ko-
ledami. Na to, jak nám to spo-
lečně krásně šlo, se můžete
podívat na www.youtube.cz
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pod názvem Vánoční koledy na
Dlabačově 2013. I když nedo-
razili všichni prodejci, kteří
svou účast přislíbili, bylo jich
tu i tak dost, aby si každý vy-
bral něco malého pro radost
nebo koupil drobný dáreček
pro své blízké. Plánujeme
uspořádat Pohádkové Vánoce
i v tomto roce a s nově nabytý-
mi zkušenostmi počítáme
s drobnými úpravami. Ale
hlavně víme, že bez vás – Zuzi,
Raduš, Báro, Markét, Lucko,
Bohouši, Hani, Míro, Jardo, Ro-
berte, Mílo, Kubo, Honzo,
Dášo, Fando... snad jsme na ni-
koho nezapomněli – by to ne-

šlo. Proto vám za všechny Vi-
nořáky, kteří přišli první ad-
ventní neděli na Dlabačov, moc
a moc děkujeme.

Vašek a Jiřka Dlabačovi 
a Divadýlko Na konečný

Divadýlko Na konečný
z Vinoře, hrající především
pohádky pro děti, se po loň-

ských úspěších u dospělého
diváka ve Vinoři a ve Kbelích
rozhodlo, že v pohádkové
tvorbě pro dospělé bude po-
kračovat i v roce 2014. V pro-
sinci jsme odehráli představe-
ní O 12 měsíčkách pro dospě-
lé v Hoffmanově dvoře, které
bylo oproti minulému vystou-
pení okořeněné o nové vtipy

odrážející současnou povoleb-
ní situaci. Chceme poděkovat
všem, kteří nás v naší ochot-
nické činnosti podporují
a naše vystoupení navštěvují.
Slibujeme, že se pokusíme na-
studovat novou dospěláckou
verzi pohádky už na letošní
léto, a doufáme, že se nám po-
daří zpříjemnit vám nějaký
z letních večerů ve Vinoři.
Těšíme se na vás, Vinořáci.

Za DNk Jiřina Dlabačová, 
Jan Fiala, Gabriela Roberta

Kludská a Markéta Imramovská



POZVÁNKA NA VELIKONOČNÍ JARMARK
I letos se chceme věnovat organizaci kulturních akcí ve Vinoři. Veškeré akce pořádáme ve spolu-
práci s naší MČ. Na akcích se podílejí nejen finančně, ale i osobní pomocí někteří zastupitelé (paní
Boušová, pan Rytina) i zaměstnanci úřadu (největší dík patří paní Petrové). 

Již nyní plánujeme a organizujeme Velikonoční jarmark, který bude 13. 4. 2014.
Zájem o vystupování na této akci mají různá dětská zájmová seskupení z okol-
ních částí Prahy (Kbely, H. Počernice), ale my bychom byli moc rádi, kdyby to
byla především naše vinořská akce a mohly se zde prezentovat hlavně naše děti.
Snad se nám podaří zlákat ke spolupráci učitele vedoucí kulturní kroužky v ZŠ.

Úžasná spolupráce je se zástupkyní ředitele pro MŠ paní Kovářovou. Děti ze školky se už teď těší
na své velké vystoupení a my pro ně letos chystáme překvapení. Určitě stojí za návštěvu i školkov-
ská prodejní dílna v párty stanu.
S akcí začali pomáhat i další Vinořáci (sousedé, učitelky ZŠ i MŠ, podnikatelé). Rovněž už si nedo-
vede nikdo z nás představit, že by nás jarmarkem provázel někdo jiný než Bára Marysková. Všem
moc děkujeme a i letos prosíme každého, kdo by chtěl být nápomocen s přípravami a realizací
akce v jakékoli formě, nechť se ozve.
Mimo řady jiných účinkujících vám již tradičně Divadýlko Na konečný zahraje pohádku, maminky
si budou moci vybrat dárek v některém z mnoha prodejních stánků s velikonočním zbožím a tatín-
kové určitě neodolají dobrému jídlu ani něčemu, čím uhasit žízeň, a přitom se určitě rádi podívají
na nově připravované vystoupení Zumbic. 
Vstupným na tuto akci přispíváte nejen na zaplacení umělců, kteří se snaží zpříjemnit nám den, na
zajištění celé akce (zvukař, elektřina, náklady na přestěhování areálu stavebnin aj.), ale i na rozvoj
dětského hřiště Dlabačov. Letošním výnosem navýšíme peníze utržené z loňského jarmarku a už
začneme přemýšlet, na co konkrétně peníze použijeme. Zatím máme návrhy na lezeckou stěnu,
anebo na vybudování prostoru s vybavením pro košíkovou.

Přijďte se po zimě rozehřát a naladit na Velikonoce.
Srdečně vás zveme na Dlabačov.
Vašek a Jiřka Dlabačovi
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Dramatický kroužek
Opět jsme se sešli v novém škol-
ním roce, a to v hojném počtu.
Je to radost. Hrajeme si, na co
nás napadne, zpíváme, tančíme,
učíme se mluvit, aby nám všich-
ni rozuměli, a na konci se z toho
všeho snažíme vytvořit předsta-

vení, ze kterého máme radost,
a snažíme se, aby ji měli i druzí.
Přejeme vám v novém roce, ať
se vám vše daří, a když budete
chtít si hrát a zahrát, nestyďte
se a přijďte mezi nás, i dospělí,
rádi vás uvidíme.

Hanka Weishauptová

Hudební škola 
Pavel Hokr
Dne 4. prosince se uskutečnil
koncert v Mariapoli. Na kon-
certě účinkovaly děti, které se
učí hrát na hudební nástroje
v KVC Vincent. Původně byl
v plánu jeden koncert, ale
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díky nečekaně velkému počtu
účinkujících byly zorganizová-
ny koncerty dva. Pro značnou
část dětí to bylo jejich vůbec
první vystoupení. Každý si za-
hrál několik skladeb nebo pís-
niček, které ho baví a jdou mu
nejlépe. Děti, které se začaly
učit až letos v září, hrály větši-
nou lidovky nebo koledy. Ty
pokročilejší předvedly popu-
lární písničky nebo něco z kla-
siky. Nejvíce bylo klavíristů,
dále vystupovali účinkující na
kytaru nebo zobcovou flétnu
a dvě zpěvačky zpívaly na pó-
diu s mikrofonem. Další kon-
cert se plánuje na červen. Ví-
táni jsou všichni posluchači,
nejen rodiče a známí účinkují-

cích. Přijít mohou třeba i ti,
kteří uvažují, že by se také za-
čali učit hrát. 

Pavel Hokr 

YAMAHA
Hudební škola YAMAHA nabízí
v KVC Vincent programy Robát-
ka a První krůčky k hudbě, kte-
ré jsou zaměřeny na cílený roz-
voj hudebního cítění dětí od
čtyř měsíců věku. Výukové kon-
cepce jsou uzpůsobené formám
vnímání úměrným dětskému
věku a jsou výsledkem dlouho-
leté výzkumné a pedagogické
činnosti. Díky nim dosahujeme
měřitelných vzdělávacích cílů.
Program Robátka (4–18 měsí-
ců) rozvíjí zejména hudební

předpoklady, mozkové kapaci-
ty, smyslové vnímání, psycho-
motoriku, řečové předpoklady
a komunikační schopnosti. 
Program První krůčky k hud-
bě (18 měsíců – 4 roky) rozvíjí
mimo jiné rytmické cítění, zpěv,
poslech hudby, výtvarné a pra-
covní činnosti, poslech básní.
Oba programy rozvíjí rovněž
sociální vztahy jako předpoklad
k úspěšnému rozvoji osobnosti.
Programy Hudební školy YA-
MAHA umožní každému dítěti
získat základy hudebního
vzdělání, ze kterých bude čer-
pat po celý život.

Lingva Ludus
lektorky Kláry Löwensteinové
ve škol. roce 2013–2014 
v KVC Vincent

Junior skupinové jazykové
kurzy:
Interaktivní kurzy angl. jazyka
pro děti 3–6 let (po 17.00–17.45,
st 15.30–16.15 a 16.30–17.15) 
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Italština junior pro školní děti
8–14 let (st 17.30–18.15)
Literární pohádkové dílničky:
Z italské pohádky do pohádky
pro děti způsobilé naslouchat,
tvořit a hrát si (so 10.00–11.30)

Skupinové kurzy pro dospělé:
Aj mírně pokročilí 
(st 15.00–16.00)
Aj středně a více pokročilí 
(st 19.15–20.45)
It mírně pokročilí 
(po 18.00–18.45)
It středně a více pokročilí 
(st 18.20–19.05)

V rámci Vincentova týdne pro-
bíhá též individuální doučová-
ní, intenzivní nášupy, dětské
a profesní jazykové lekce.
V případě zájmu, dotazů, přá-
ní a zdánlivě neřešitelných
problémů kontaktujte Kláru
Löwensteinovou 
(klaralowenstein@yahoo.it,
724 909 585).

Od února připravujeme neděl-
ní Čtecí dýchánkové večery
pro velké aneb podělme se
o to, co čteme – tematické čte-
ní a vyprávění ve Vincentu. Zá-
jemci nechť mne se svou kniž-
ní pokladnicí a podpolštářový-
mi bestsellery seznámí na
adrese výše.
Těším se vždy, neboť mne in-
spirujete a posouváte dál!

Klára Löwensteinová

Pilates
Vraťme tělu jeho ohebnost a sílu
a uchovejme si je co nejdéle!
Dopřejme tělu pohyb v jeho
přirozeném rozsahu, a bude-
me se cítit skvěle!  Cvičební

metoda  Pilates má za úkol
zkorigovat všechny naše po-
hybové prohřešky. Ať už boju-
jeme s problémy z nedostatku
pohybu, nebo z jednostranné-
ho pohybu v zaměstnání či ze
svého oblíbeného sportu, kdy
přetěžujeme jen určitou část
těla. Je to velmi účinné cvičení
při bolestech v bedrech nebo
při „syndromu“ přetížené
a zatuhlé hrudní páteře (zve-
dání a nošení dětí, hrbení se
hlavně u počítače atd.).
Hodinu Pilates si můžete přijít
nezávazně vyzkoušet, a to i na
již probíhajících kurzech (nut-
no dohodnout předem). Cvičí-
me ve středu 8.15 hod., ve
čtvrtek 18.00 a 19.00 hod.
a v neděli 18.00 hod. Aktuální
informace o kurzech najdete
na www.studiozp.cz nebo vo-
lejte 731 485 125.
Přeji v novém roce pevné zdra-
ví a těším se na vás na Pilates!

Radana Štorkánová,
Studio zdravého pohybu

Německý jazyk
Ve Vincentu nadále běží 2 kurzy,
a to kurz pro mírně pokročilé
(ve čtvrtek od 17.30 hod.) a kurz
pro středně pokročilé (v úterý
od 18.00 hod.) – úroveň A1 a A2
podle Společného evropského
jazykového rámce. Chcete si
osvěžit své znalosti ze střední
školy nebo nějakých dřívějších
kurzů? Nebo snad potřebujete
německý jazyk pro komunikaci
v zaměstnání? Přijďte mezi nás.
Plánujeme i kurz němčiny pro
žáky základních škol, kteří si
chtějí své jazykové dovednosti
více procvičit a prohloubit.

Mgr. Helena Cimermanová

Seniorfitnes, o.s., 
vám k Ježíšku i do nového
roku přeje chuť stále něco pro
sebe dělat a nebát se nových
zkušeností a nových přátel.
Máme cestu dobře vyšlapanou
do některých našich tělocvičen
a bazénů po celé Praze. Mimo
jiné ve vinořském Vincentu,
kam vás tímto srdečně zveme.
Nabízíme nově také aqua aero-
bik, který je jedním z nejúčin-
nějších cvičení ke zlepšení kon-
dice. Hodina cvičení ve vodě
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stojí jen 40 Kč v plaveckém ba-
zénu v Podolí, každou středu
od 12.00 hod., v Radlicích v pá-
tek od 11.45 hod., a ještě vám
k tomu zdarma půjčí podpůr-
nou pomůcku, tzv. „molitano-
vou žížalu“, která pomáhá při
cvičení i neplavcům.
Cvičení pro seniory, které pro-
bíhá ve Vinoři, je zaměřeno na
zdravotní, protahovací, posilo-
vací a relaxační cviky a polohy
ve stoji, kleku a lehu, částečně
s měkkými míči (overbally).
V roce 2014 začínáme již dru-
hý rok. Zveme všechny zájem-
ce na zkušební hodinu zdarma
a dále za 40 Kč. Věřte, že není
nikdy pozdě.
Pravidelně se scházíme každé
úterý od 11.00 do 12.00 hod.
Dotazy na cvičení, případně
na činnost Seniorfitnes a další
možnosti různých aktivit,
buďto na níže uvedeném tele-
fonu, nebo na webových
stránkách seniorfitnes.cz, pří-
padně na e-mailové adrese
a.bohm@seniorfitnes.cz nebo
arnostbohm@centrum.cz.
Tak jako dosud, hodiny cviče-
ní vede Mgr. Arnošt Böhm –
tel.: 608 709 853. 
Cvičení probíhá na vlastních
podložkách nebo dekách.

Přejeme vám vše dobré v no-
vém roce a odhodlání se sebou
něco dělat v dobře rozjeté partě.

Arnošt Böhm

Taneční škola HIT 
Pro všechny, kdo se chtějí hý-
bat a s tancem začít.
Děti od 2,5 let – minitanečky
ve středu od 10.00 hod. – přijďte
si hodinu vyzkoušet, tančíme
a hrajeme si.
Děti od 3 let – tanečky pro nej-
menší v pátek od 15.45 hod. – tan-
číme jako tanečnice a jako baletky.
Děti od 3. tříd – směs moderních
tanců v pátek od 16.30 hod.
Sestavy v rytmu samby, ča-či,
jivu-rokenrolu, bude i tango či
quickstep.
Všechny hodiny probíhají,
kdo máte zájem se přidat bě-
hem ledna, přijďte, začínáme

sestavy na vystoupení. Vý-
uku vede profesionální ta-
neční mistrová Hana Jozová
Dluhošová. Vše najdete na
www.tanecniskola-hit.cz.

Hana Jozová Dluhošová

Divadelní představení
ve Vincentu
Pohádka Putování s andělem pro
děti z MC Bublina, pro děti ze
školky Cestička a pro prvňáky.

Občanské sdružení Prima den
zahrálo ve Vincentu pro druhá-
ky Velkou doktorskou pohádku.
Děti se zapojily do hraní pohád-
ky, která se všem moc líbila. 

Pohádka Putování s andělem ve Vincentu

Velká doktorská pohádka se všem moc líbila.
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Advent v Bublině
Na nejmenší děti se přišel do
Bubliny podívat Mikuláš
s čertem a andělem. Děti byly
celý rok hodné a zasloužily si
malou sladkou odměnu.

Na adventním věncování
s Monikou v Bublině

Všichni, kteří přišli, si vyrobili
nádherný věnec na dveře
nebo na stůl.

Výtvarníček
s Verčou a Honzou 
ve VINCENTU
Od 3. února 2014  pro všechny
šikovné děti od 3 let vždy v pon-
dělí od 17.00 do 18.30 hodin
v mateřském centru Bublina. 
2. pololetí 18 lekcí/1 440 Kč.
Pojďte s námi stříhat, lepit, mo-
delovat z  keramické hlíny, vy-
zkoušet si různé výtvarné tech-
niky, míchání barviček, naučit
se kreslit zvířátka a spolupraco-
vat s kamarády.

Předběžné přihlášky zasílejte na
e-mail: knihovna@praha-vinor.cz.

Španělština Vinoř
pro dospělé

Přijďte se odreagovat a něco
se naučit! Začátečníci (falešní
začátečníci) – Mírně pokročilí 
Únor–červen 2014: 
Začínáme 10. 2. 2014
Pondělí 18.00–19.30
Úterý 18.00–19.30
18x 90 min. – cena: 3 420 Kč
(platba až po první ukázkové
lekci), 95 Kč/hod. + ZDARMA
konzultace, občerstvení, skripta.
Až 20% sleva na učebnice.
www.praha-vinor.cz
www.ucitelspanelstiny.cz 
e-mail: info@ucitelspanelstiny.cz

Barbora Terreros

Běh naděje
Z letošní celorepublikové sbírky
bude částka ve výši 440 000 Kč
využita k zakoupení chemikálií
a reagencií pro Laboratorní cen-
trum Kliniky dětské hematolo-
gie a onkologie 2. LF UK a FN Mo-
tol. Předání šeku se uskutečnilo
19. 12. 2013 panu Prof. Dr. Janu
Starému, přednostovi Kliniky
dětské hematologie a onkologie
2. LF UK a FN Motol, přímo na
klinice. Děkujeme všem účastní-
kům Běhu naděje, který se konal
8. 6. 2013 ve Vinoři.

Poděkování
Děkuji všem lidem, kteří vě-
novali dárky do Vánoční sbír-
ky pro děti v Dětském domo-
vě Milovice. Dary jsem předal
ředitelce Bc. Petře Černovské
v pondělí 23. prosince.

Vít Mokrý, ředitel KVC Vincent
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Seznam 
knižních novinek 
4. čtvrtletí 2013

Anglické pohádky 

Prasátko a kamarádi

Rytíři

Hans Christian Andersen
Pohádky – komiks

Wilbert Vere Awdry 
Tomáš, James a červený balon

Jim Benton 
Můj milý deníčku

Thomas Brezina
Klub Tygrů
Případ pro tebe 

Michaela Burdová
Syn pekel
V moci démonů

Walt Disney 
Zlatý poklad

Roderick Gordon 
Útok z podzemí

Roderick Gordon
Hlouběji do podzemí

Roderick Gordon
Poslední cesta do podzemí

Michael Grant 
Super 12 – Past

Jan Havel 
Malované čtení

Šrut Pavel 
Lichožrouti 2. a 3. díl

Jaroslava Vandasová
Pro hbité jazýčky, pro chytré
hlavičky

Martin Vopěnka 
Spící tajemství

Jim Shooter
Tajné války superhrdinů – ko-
miks

Zdeněk Svěrák 
Když se zamiluje kůň – lepo-
relo

Zdeněk Svěrák 
Šupy dupy dup – leporelo

Alain Jost 
Dobrodružství s myškami

Jiří Kahoun
O mašinkách – leporelo

Jiří Marek 
Autopohádky

Marie José Maury 
Heidi,děvčátko z hor

Jaroslav Němeček 
Cirkus Pepi

Mary Nortonová 
Pidilidi

Liz Pichon 
Tom Gatas
Naprosto fantastický

Jan Červenka 
O čertech, obrech a dobrých
lidech

Arnold Lobel 
Kvak a Žbluňk se bojí rádi 
Pletené tašky
300 nových účesů
Ponožky jako papučky
Pletené rukavice
Ponožky na nožky
Nové originální ruční práce

Olga Krumlovská
Království dětí – dětské pokoje
Nejlepší světové čtení 6 dílů

Jane Austin
Rozum a cit 

Stepen Backshall
60 zabijáků podle Steva
Backshalla
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Truman Capote
Snídaně u Tiffanyho (Aj/Čj) 

Louis De Bernieres 
Seňor Vivo a drogový baron

Františka Gehm 
Chladné ostří

Suzy Greaves
Velký skok

Peter H. Gryner 
Největší výsadkové operace
v dějinách

Jaroslav Havlíček
Petrolejové lampy

James Hayman 
Mráz

Ondřej Hejma 
Americký blues

Jesus Hermádez 
Záhady a tajemství 2. světové
války

Hugo Victor 
Bídníci II

Michael Chabon 
Konečné řešení

Andrea Kane 
Zvrácené myšlenky

Ivan Klíma 
Milostné léto

Guido Knopp
Holocaust

Martin Komárek 
Co jsme dokázali

Julius Košnář
Staropražské pověsti a legendy

František Kovář 
Štíři

Jaroslav Picka 
Lastury, mušle, ulity

Lenka Lanczová 
Hořká chuť lásky

Nancy Martin
Diamanty nosí smrt

Petr Mikšíček
Zmizelé Sudety (Nj/Čj)

Petr Nečas 
Chameleoni

Boris Pasternak
Doktor Živago

Terry Prachet 
Noční hlídka
Šňupec
Dámy a pánové

Antoine de Saint-Exupéry
Kurýr na jih

Daniele Steel 
Lásku, ne válku

John Ernest Steinbeck 
Činy krále Artuše a jeho vzne-
šených rytířů

Patrick Suskind
Parfém: Příběh vraha

Petr Šabach
Babičky, Království za story

Hortense Ullrichová 
Kdo se líbá naposled

Jiří Vacek
Japonsko a Korea 
Přes Altiplano na svatbu
Madagaskar náš osudový

Ludmila Vaňková 
Královský nach tě neochrání,
Jsme jedné krve

Michael Viewegh 
Můj život po životě

Stefan Zweig
Karibu znamená vítej

Výměnný soubor
z městské knihovny
o velikosti  230 knih

Děkujeme za knižní
dary a těšíme se na vás

i v roce 2014.
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Ze života školy
Přestože je ještě hluboce před
letními prázdninami, začíná
pro nás vlastně už nový školní
rok 2014/2015, protože už
v únoru a březnu proběhnou
zápisy do naší MŠ a ZŠ. 

Zápis do prvního 
ročníku ZŠ 
Zápis ude v úterý 4. a ve stře-
du 5. 2. 2014 vždy od 13 do 17
hod. K zápisu vezměte kromě
budoucího prvňáčka i jeho
rodný list a svůj občanský
průkaz. Pokud se někdo ne-
může v tomto termínu dosta-
vit, může si na ředitelství ško-
ly domluvit předem náhradní
termín. 

Zápis do MŠ
Bude 12. a 13. 3. 2014 od 13
do 17 hod. K zápisu je potřeba
občanský průkaz zákonného
zástupce a rodný list dítěte –
dítě brát s sebou nemusíte.
Přijímat budeme kolem 60
dětí. Přednostně budeme při-
jímat děti s trvalým bydlištěm
ve Vinoři, a to k 31. 12. 2013.
Pokud někdo změní bydliště
později, bude muset přinést
potvrzení od ÚMČ Praha-Vi-
noř. Děti budeme přednostně
přijímat k celodenní docházce
a dále v pořadí podle věku od

nejstarších. Pokud zbude
místo, budeme přijímat i děti
ze sousedních obcí.

Sport 
Na podzim jsme se utkali se ZŠ
Satalice ve florbalu chlapců
a vybíjené a přehazované dí-
vek. Starší i mladší dívky zvítě-
zily, rovněž mladší chlapci své
soupeře jasně přehráli. Starší
chlapci, kde můžeme vybírat
z malého množství žáků, těsně
podlehli. Výkonnost se po-
tvrdila i začátkem prosince při
obvodním kole ve florbalu,
kdy se mladší žáci v konkuren-
ci 11 týmů probojovali až do fi-
nále, starší chlapci nepostou-
pili ze skupiny.
Odpoledne 11. 12. proběhl
tradiční badmintonový turnaj
pro rodiče a děti. Letos se se-
šlo 30 sportovně naladěných
dvojic. Tu vždy tvořilo dítko
z badmintonového kroužku
(turnaj byl pro mírně a střed-
ně pokročilé) a někdo z jeho
rodičů. Páry jsme rozdělili do
6 skupin, kde hrál každý s kaž-
dým. Všichni byli lehce vánoč-
ně naladěni, vzájemné zápasy
probíhaly v pohodové atmo-
sféře, přesto nechyběla bojov-
ná nálada a o zajímavé spor-
tovní výkony nebyla nouze.
Ve středu 18. 12. proběhl

v naší tělocvičně XXVIII. roč-
ník tradičního vánočního tur-
naje ve stolním tenise. Zúčast-
nilo se 74 děti ze čtyř škol.
Z našich hráčů zvítězili Vojta
Štěpánek v kategorii starších
žáků, Tomáš Divín v mladších
žácích a Tereza Typltová mezi
staršími žákyněmi.
19. 12. na Satalické laťce (sou-
těž ve skoku vysokém) zvítězi-
li ve svých kategoriích Kateři-
na Roučková, Adam Trupl
a Matěj Vevera. 

Připravujeme 
Od 8. do 15. 2. 2014 se usku-
teční lyžařský výcvikový zá-
jezd pro žáky 7. ročníku do
Strážného v Krkonoších.

Přístavba školy
Od podzimu již plně využívá-
me nové čtyři učebny vestavě-
né na půdě školy. Na letošní
prázdniny je naplánována vel-
ká rekonstrukce vývařovny
školní jídelny, v současnosti
probíhá výběrové řízení na
zhotovitele.

Školní Halloween
Mihotající světlo svíček, chry-
zantémy a věnce na hrobech,
to vše dodává zádumčivou
atmosféru Dušičkám. Již jsme
si zvykli, že kromě tohoto



svátku k nám pronikají i tradi-
ce svátku Halloween. Ten je
u dětí velmi oblíbený kvůli
hrůzostrašným převlekům
a strašidelné atmosféře. Dne
31. 10. děti přišly do školy
v kostýmech čarodějů, kostliv-
ců a jiných strašidel. Třídu
jsme si pár dní předtím vyzdo-
bili dýněmi, strašidly a neto-
pýry. První dvě hodiny jsme
se učili v kostýmech a poté
jsme věnovali 2 hodiny tomu-
to svátku. Povídali jsme si
o tom, jak svátek Halloweenu
slaví v jiných zemí a jak se sla-
ví u nás. Skládali jsme puzzle

s tematikou Halloween, které
jsme si i vyrobili. Učili jsme se
strašidelnou abecedu a hleda-

li písmenka, která v abecedě
chyběla. Poté jsme měli pře-
hlídku masek, tance s úkoly
a také jsme mlsali strašidelné
bonbony. Tento den jsme se
dozvěděli nové informace
a užili si i spoustu legrace.

Jana Kubínová 2. C

Kroužky anglického 
jazyka
Děti, které navštěvují kroužky
anglického jazyka, se opět do-
čkaly veliké Halloweenské

párty. Letošní rok se jich ve
školní jídelně sešlo 65. Stejně
jako v loňském roce nám při-
šla na pomoc Marie Štěpánová
z CIEE, která s sebou přivedla
dvě americké studentky.  
Pro děti byly připraveny stra-
šidelné disciplíny, ve kterých
musely použít a ukázat, co se
během kroužků naučily. Uva-
řily kouzelný lektvar, kde an-
glicky pojmenovávaly barvy
ingrediencí, a nakonec vše za-
čarovaly anglickým halloween-
ským zaklínadlem, nechaly si
namalovat strašidelný obrá-
zek na ruku, ochutnaly to nej-
děsivěji pálivé koření, proká-
zaly odvahu ponořením ruky

36
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do sklenice s žabím hlenem,
vyrobily si z balonku svého
strašidláka, proletěly dráhu
na novém modelu Zametáku
2013 s nezbytnými ochranný-
mi pomůckami, nakreslily si
své obrázky nebo vybarvily
tematické omalovánky. Nako-
nec proběhly i závody mumií,
vyhlášení nejkrásnější masky
a strašitanec.
Akci pro děti připravily a or-
ganizovaly Zuzana Štočková,
Markéta Melicharová, Alžběta
Slavkovská a Slávka Lupačová.
Zvláštní poděkování patří
školní kuchyni za výbornou
halloweenskou buchtu.

Kroužek badmintonu
Tradiční vánoční turnaj 
rodinných dvojic

Ve středu 11. 12. 2013 se
v naší tělocvičně sešli již po-
několikáté mírně a středně
pokročilí badmintonisté z na-
šeho školního kroužku, aby
spolu s rodiči vytvořili dvojice
pro turnaj ve čtyřhrách.

Všichni dorazili na čas, přinesli
spoustu sladkých i slaných dob-
rot, ve školní jídelně nám uvařili
výborný vánoční čaj a turnaj
mohl začít. Účastníků bylo cel-
kem 30, rozdělili jsme je do 6
skupin, aby si pokud možno kaž-
dý co nejlépe zahrál. Dvě skupi-
ny tvořili naši nejmladší hráči,

třetí skupina se skládala z již po-
kročilejších borců a čtvrtá skupi-
na, to byli ti nejzkušenějších.
Zbylé dvě skupinky dostaly pra-
covní název maminkovské, pro-
tože dospělou část páru tvořily
pouze ženy-maminky (tety). 
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Všichni byli lehce vánočně na-
laděni, vzájemné zápasy pro-
bíhaly v pohodové atmosféře,
přesto nechyběla bojovná ná-
lada a o zajímavé sportovní
výkony nebyla nouze. Po
19. hodině se dohrály posled-

ní zápasy, rozdali jsme diplo-
my a drobné ceny a v přátel-
ské atmosféře jsme takto do-
hromady ukončili rok 2013.

Vánoční turnaj 
nejmladších hráčů
V pondělí 16. 12. 2013 jsme se
s našimi nejmladšími badmin-
tonisty sešli k poslednímu le-
tošnímu tréninku, během kte-
rého jsme uspořádali malý vá-
noční turnaj ve dvouhrách. 
Sešlo se 17 hráček a hráčů, kte-
ří byli rozděleni do 4 skupin,
a turnaj mohl začít. Na tribunu
postupně přicházeli i diváci
z řad rodičů, a tak mohli všich-
ni malí sportovci předvést, co
se v kroužku zatím naučili.
Souboje to byly pěkné a napí-
navé, po odehrání základních
skupin jsme stihli ještě sehrát
nezbytná semifinále a finále.
O přestávkách mezi zápasy
ochutnávali všichni společně
přinesené cukroví a jiné dob-
roty a vše zapíjeli opět výbor-
ným vánočním čajem z naší jí-
delny.
Atmosféra byla příjemná a po
dvou hodinách bojů jsme vše

zakončili slavnostním nástu-
pem a předáním diplomů
a malých drobností.
Děkujeme všem za pěkné bad-
mintonové výkony a přejeme
hodně zdraví do nového roku
2014.

Petra Cittová, 
Martina Vacková, Eva Titěrová 

Vánoční trhy ve škole
17. 12. 2013
Letošní advent byl plný pří-
prav na vánoční trhy, které
v tomto roce pořádala vinoř-
ská základní škola. 
Celou akci zahájil ředitel ško-
ly Alfred Teller ve školní jí-
delně, kde se konalo vystou-
pení kroužků flétny a kytary

paní učitelky Koníčkové, ky-
tary a sboru paní učitelky

Králové a aerobiku paní uči-
telky Kubínové. Představení
Vánoční kapr si připravili
herci školního divadla Hous-
le na stromě pod vedením
paní učitelky Tomkové a Báry
Maryskové. Třída 8. B s paní

učitelkou Pobudovou před-
vedla netradiční pojetí vánoč-
ních koled. Jen co dozněly
poslední notičky, už se otvíra-
la celá škola. Hodinové ručič-
ky právě ukazovaly avizova-
ný začátek trhů. Chodby
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v mžiku zaplavily davy netr-
pělivých rodičů a přátel školy
– zákazníků. Vyjmenovaná
slova, vzorečky z fyziky a Py-
thagorovu větu byste zde jen
stěží našli. Poutače a plakáty
vás informovaly, kde stojí
jaký stánek a jaký sortiment
tam naleznete. 

Nebylo jednoduché vymyslet,
co která třída na svém pultí-
ku koupěchtivým návštěvní-
kům nabídne, ovšem všechny
děti a učitelé popustili uzdu
svojí fantazii a kreativitě.
A rozhodně bylo z čeho vybí-
rat: svícny, různé vánoční
ozdoby, plovoucí svíčky, šper-
ky, ale i muffiny a čaj, vánoč-
ky, slané i sladké dobroty…
Zkrátka vše, co byste na po-

řádné tržnici našli. Nechyběla
ani tombola se spoustou zají-
mavých cen. Každá třída si
rozhodne, jak se svou finanč-
ní částkou naloží. Výtěžek
z tomboly se použije na ná-
kup knih do školní knihovny.
A pokud jste již měli plné tašky
dárečků a bolavé nohy, mohli
jste se občerstvit perníkem,
čajem či snad vánočním sva-
řáčkem. V pohodové atmo-
sféře za zvuku koled a svitu
svíček si popovídat s přáteli
a na chvíli se zastavit v před-
vánočním shonu v naší ro-
mantické „restauraci Školní
jídelna“.

Jak tuto akci vnímaly naše děti?
• Trhy probíhaly v zábavě.
Pořád jsme pobíhali po celé
třídě, protože jsme dělali re-
klamu, velice se mi to líbilo.

Natálka Č.
• Líbilo se mi, že se celá škola
shodla na jedné akci. A naše třída
pracovala společně. Bylo to prostě
super, měla jsem z toho radost.

Viktorie J.
• Bylo dobré, že jsme se hodně
střídali, mohli jsme prodávat
a také se podívat, jak se daří u ji-
ných stánků. Mně osobně se líbi-
lo, že jsme měli také konkurenci
a mohli jsme si to pěkně užít. 

Šimon Š.
• Pocit jsem měla hezký. Vánoč-
ní trhy jsem na žádné škole ne-
měla. Nejvíce se mi ale líbilo pro-
dávání. Jak přišli rodiče, všichni
obsluhovali, jak nejvíc mohli.

Hanka H.
• Na vánoční trhy se naše tří-
da dobře připravila. Ve školní
kuchyňce jsme společně pekli
vánočky. Rychle se vyprodaly.
Za utržené peníze jsme koupi-
li kozy, ovce, kuřata a pitnou
vodu pro děti z Afriky.

Jirka K.



40

• Líbilo se mi, když jsme s Kar-
lem asi čtyři hodiny tvořili
hvězdy, a pak byla zábava pro-
dávat a sledovat, jak hvězdy
mizí z našeho pultu. Po celé
škole byla skvělá vánoční atmo-
sféra, proto si myslím, že by se
měly trhy konat i příští rok.

Petr R.
A jak zapůsobila naše premi-
érová akce na vás? Věříme, že
jste si to užívali stejně jako
děti a jejich učitelé. Děkujeme
všem rodičů i ostatním přáte-
lům školy, kteří se zapojili svý-
mi hmotnými dary, výrobky či
cukrovím a v neposlední řadě
jejich koupí.
Přejeme pohodový nový rok
2014.

Mgr. Iveta Koníčková

Mateřská školka
Od našeho posledního setkání
uplynul další čtvrtrok a my se

opět můžeme pochlubit pe-
strým životem v naší školce.
Akcí i zážitků bylo hodně, vy-
bereme alespoň některé z nich.
Na podzim se již tradičně ko-
nala „Dýnějáda“. Připravili
jsme soutěže pro rodiče

a děti. Počasí nám přálo a za
náročnou přípravu se nám
dostalo od rodičů slov uznání
a poděkování. Sešlo se nás
opravdu hodně, nálada byla
báječná, což bylo naším cílem.

Děti z Veverek a Soviček v říj-
nu navštívily studia České te-
levize. Paní průvodkyně jim
sdělila mnoho zajímavostí
o rozsáhlých budovách a po-
řadech, které se zde natáčí.
Všichni nahlédli do studií,
kde zrovna stavěli kulisy
k novému seriálu, a vyzkou-
šeli si, jaké je to stát před ka-
merou ve studiu při natáčení
pořadu Sama doma. Největ-
ším zážitkem bylo sledování
přímého natáčení Kouzelné
školky s Františkem a Fanyn-
kou. Jindy jsme se vydali na
výstavu do Zámeckého areálu
Ctěnice. Tam se konala výsta-
va pod názvem „Jak se oblé-
kají pohádky“. Obdivovali
jsme kostýmy z pohádek
o Princezně se zlatou hvěz-
dou na čele, Tři oříšky pro
Popelku, Arabela a další.
V tvořivé dílničce, kde děti
natáčel kameraman pro do-
kumentární pořad Toulavá
kamera, si děti v Popelčině
kuchyni upekly perníčky, po-
mohly jí přebrat čočku
a hrách. Nakonec nakreslily
obraz plný pohádkových po-
stav. V listopadu k nám zaví-
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talo divadélko Koloběžka
s „Houbařskou pohádkou“.
Všem se moc líbila. Už víme,
jak se chovat při houbaření
v lese a jak je důležité les
chránit. Hodně jsme se všich-
ni těšili do Divadla kouzel
Pavla Kožíška. Protože nás je
hodně, musely pro nás přijet
4 autobusy! Při představení
„Kouzelné Vánoce aneb já ne-

jsem Ježíšek, ale Kožíšek“
jsme se naučili kouzlit a všem
se nám to moc líbilo. Už při
zpáteční cestě se děti ptaly,
kdy zase pojedeme na kouzel-
nické představení.
V prosinci k nám zavítal Mi-
kuláš, čert i anděl. Všichni tři
navštívili 5. 12. 2013 děti
z naší školky. Někdo se trošič-
ku bál, někdo vůbec. Paní uči-

telky tvrdily, že mají samé
hodné děti, takže v pekle na-
konec nikdo neskončil. Děku-
jeme panu starostovi i OS Pri-
ma den, že se, jako ostatně
každým rokem, vžili do tak
krásných rolí. Divadýlko Na

konečný k nám přijelo 6. 12.
s pohádkou Čert a Káča a tra-
diční Vánoční koncert nám
zahrála Muzika Špalíček Pra-
ha 9. 12. Zazpívali jsme si ko-
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ledy, doprovodili jsme muzi-
kanty na orfovské nástroje
a naladili jsme se předvánoč-
ně. Během celého prosince
průběžně probíhaly vánoční
besídky. Děti předvedly, co
umí. A bylo toho opravdu
hodně. Zpívaly, recitovaly, za-
hrály pohádku. Šlo jim to ná-
ramně. Určitě se snažily i pro-
to, aby něco hezkého našly
pod stromečkem. Ježíšek do
všech tříd mateřské školky
přiletěl ve čtvrtek 12. 12.
2013. To bylo radosti! Nejpr-
ve jsme si povídali, proč se
slaví Vánoce, a došlo i na vá-
noční zvyky a koledy. Pak už

jsme netrpělivě rozbalovali
dárečky, s kterými jsme si

hned pohráli, mezitím jsme
stačili mlsat dobroty. Byl to
nádherně prožitý den. Musí-
me poděkovat všem rodičům,
sponzorům, kteří  Ježíškovi
s nadílkou pomáhali.
Novinkou v letošním školním
roce bylo pořádání Vánoč-
ních trhů, které se konaly
12. 12. ve všech budovách
mateřské školky v odpoled-
ních hodinách. Největší ra-
dost jsme možná udělali dě-
tem, protože se nemohly do-
čkat, až se s výrobky rodičům
pochlubí. Opravdu krásnou
loutkovou pohádku „Putová-

ní za vánoční hvězdou“ měly
možnost děti vidět 18. 12.
Jedním dechem sledovaly po-
hádkový příběh z Betléma
a vhodnou formou se dově-
děly, proč se Vánoce slaví.
A už tu máme konec kalen-
dářního roku. Každoročně si
přejeme jen to nejlepší, zdra-
ví, lásku, pohodu, štěstí, tole-
ranci… Tak tedy všechno krás-
né a radostné setkávání v no-
vém roce 2014!
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Ve světle betlémského
světla
Měli jsme službu v kostele
při předávání betlémského
světla. Ani chvilku jsme tam
nebyli sami, stále přicházeli
malé či větší skupinky s lam-
pičkami. Naplňuje nás to ra-
dostí, že mnoho rodin hledá
a nachází ve slavení Vánoc
nejen to vnější pozlátko se
všemi dárky a bohatým sto-
lem, ale také duchovní zasta-
vení. Kéž by světlo jako krás-

ný symbol ozářilo naše do-
movy nejen na Štědrý večer!
Letos na vánoční bohoslužbě
na Štědrý den v 16 hodin bylo
opravdu živo. Kostel byl plný
především dětí s rodiči, přišli
také někteří staří lidé, kteří
na půlnoční již nemohou.
Chvíli před půlnocí zněly koste-
lem koledy a úderem dvanácté
hodiny se již rozhostilo posvát-
né ticho při slavení mše svaté,
vedené vzácnou návštěvou –
kardinálem Miloslavem Vlkem.

Děkujeme, že jste přišli
a společně se všemi spoluvy-
tvářeli radostnou a důstoj-
nou oslavu narozenin Ježíše.

Tříkrálová sbírka
Dnes odpoledne (psáno v ne-
děli 5. 1.) se vrátilo sedm sku-
pinek koledníků Tříkrálové
sbírky. Prošli velkou část Vino-
ře, aby našim obyvatelům zpí-
vali koledu, přinášeli Boží po-
žehnání vyjádřené písmeny
K+M+B 2014, popřáli všechno
krásné do nového roku a věří-
me, že také kousek radosti. 
I když zatím nevíme, kolik pe-
něz se vybralo (sbírka ještě po-
kračuje), chceme poděkovat za
vaši štědrost. Koledníci se vrace-
li s radostí, že jste otvírali nejen
své peněženky, ale také svá srd-
ce, a tak obdarování bylo vzá-
jemné. Všechny peníze, které
jste odevzdali do zapečetěných
pokladniček, odevzdáme Arci-
diecézní charitě Praha, kde bu-
dou finance rozděleny mezi
její projekty. Letos to bude
především pomoc rodinám
v nouzi a zdravotně postiže-
ným, podpora azylového domu
sv. Terezie a podpora nemocni-
ce v Ugandě. Více se dozvíte na
www.trikralovasbirka.cz.
Děkujeme.

Jan a Ludmila Obručovi, 
koordinátoři TKS pro Vinoř
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Sport a spolky

SPOLKY
Baráčníci
Volební sedění a Mikuláš
Rychtářským právem zahájila
rychtářka Dana Kudlová volební
sedění, přivítala zástupkyni
XVI. župy místorychtářku Martu
Štičkovou a všechny tetičky, sou-
sedy a hosty. Nejprve složila slib
nová tetička Hana Kmodrasová.
Tetička vzdělavatelka Marie Šmi-
dochová nám pověděla, jak pro-
bíhá advent. Tetička škrabačka
Alena Marková nám přečetla zá-
pis z posledního sedění. Podrob-
nou zprávu o činnosti za uply-
nulé období podala syndička
Jana Kubištová. Berní Věra Ru-
dolfová předložila zprávu o sta-
vu naší pokladny a slídilky Jaro-
slava Kubrová a Věra Bartůňko-
vá potvrdily pečlivost ve vedení
účetnictví. Gratulantka Marta
Polnická nám všem poděkovala
za příspěvky do kasičky za gra-
tulace. Znovu se ujala slova
rychtářka Dana Kudlová, zvolila
se volební komise a slovo dosta-
la zástupkyně XVI. župy Marta
Štičková. Ta pozdravila naše vo-
lební sedění a vyzvala volební
komisi k přečtení kandidátky
a volby řídila. Kandidáti byli jed-
nomyslně zvoleni a vyzváni
k volebnímu aktu, po slibu žup-
ní místorychtářka všem poděko-
vala a předala rychtářské právo

nové rychtářce Věře Kučerové,
která poděkovala za zvolení
a převzala řízení sedění, vyzvala
k diskuzi, přihlásila se bývalá
rychtářka Dana Kudlová, všem
poděkovala za spolupráci
a nové rychtářce přislíbila po-
moc ve výkonu její funkce. Pří-
pitkem rychtářka Věra Kučerová

ukončila naše sedění, pozvala
nás na občerstvení a zazpívali
jsme si naši hymnu. Je nás 51
členů. Po občerstvení přišel Mi-
kuláš, čert a anděl, k poslechu

a tanci nám zahrál a zazpíval
soused Václav Vorlíček, bavili
jsme se až do osmnácti hodin.

syndička Jana Kubištová

Nová rychtářka – Věra 
Kučerová
Vážení a milí spoluobčané,
většina z vás mě zná jako místní
rodačku. Jmenuji se Věra Kuče-
rová, mám ráda svou obec

a uznávám rovnoprávnost mezi
námi všemi. V loňském roce se
mi dostalo cti, neboť jsem byla
zvolena do čela vedení Obce ba-
ráčníků Vinoř jako rychtářka. 
Dovolte, abych se stručně zmí-
nila o historii a významu naše-
ho sdružení. Název baráčník
vznikl ze zakládajícího místa
v městě Kolíně před 180 lety
v hospodě zvané baráček, v níž
se sdružovali ti, co dělali sbírky
pro chudé a potřebné, zpívali
české písně a udržovali národní
zvyky. Baráčník byl tedy člen
tohoto setkávání. Jsme vlaste-
necko-dobročinné, nepolitické
sdružení, zaměřené na udržo-
vání starých tradic a zvyků. Nej-
vyšším správním celkem je Ve-
leobec sdružených obcí baráč-
níků se sídlem v Praze. Naše
Obec baráčníků Jana Amose
Komenského ve Vinoři má 51
členů, z velké části s řad velmi
aktivních seniorů. Mezi našimi
členy jsou i děti do 18 let, tak-
zvaná mladá chasa. V loňském



roce jsme oslavili 80 let od její-
ho založení. Dáváme si za cíl
rozšiřovat toto členstvo tak,
abychom mohli pokračovat
v kvalitní činnosti a dále rozví-
jet naše aktivity. Přijmeme
s velkou radostí každého nové-
ho člena v kterémkoliv věku či
nabídku spolupráce. Trvalé
bydliště ve Vinoři není podmín-
kou. Děkuji odstoupivšímu
konšelstvu v čele s rychtářkou
tetičkou Danou Kudlovou za je-
jich práci a činnost, ve které bu-
deme rádi pokračovat.
Na našem posledním sedění
bylo zvoleno nové konšelstvo
ve složení: 
Rychtářka tetička Věra Kučerová
Místorychtářka tetička Hana
Vaňková
Berní tetička Olga Kaplanová
Syndička tetička Jana Kubištová
Škrabačkatetička Alena Marková 
Vzdělavatelka tetička Marie
Šmidochová 
Panímaminka tetička Dana
Kudlová
Pantatínek soused Miloslav
Šmidoch
Šafářky tetičky Irena Řeřichová
a Vlasta Javorová   
Slídilky tetičky Jaroslava
Kubrová a Věra Bartůňková
Gratulantka tetička Marta
Polnická 
Praporečník soused Miro-
slav Škop
Zájezdy a výlety tetička
Hana Kmodrasová
Můžeme mít tisíc přání, tužeb
a snů, ale jen štěstí, zdraví, 
láska a přátelství dávájí smysl
našim dnům.
S přáním mnoho štěstí a zdraví
v roce 2014 za všechny naše členy

Věra Kučerová

Vánoce Josefa Lady
(Petra Ševčíková)
Na nebi hvězdy se třpytí,
je tichá svatá noc.
Jedno okno ještě svítí,
pan Lada barvy si bere na pomoc.
Namaloval na dvoře sněhuláka,
vesničku, co pod sněhem spí.
Děti, které klouzačka láká
a které o velké koulovačce sní.

Stříbrný měsíc, hvězdnaté nebe,
na kostelíku zvon.
Mráz, co za nehty zalézá a zebe,
vánoční mumraj a shon.
Na nebi hvězdy se třpytí,
na zemi z ledu most.
Mráz do oken kreslí ledové kvítí,
obrázky zase pan Lada – náš
milý host.

Ty obrázky duši hřejí,
i když venku chumelí.
Na chvíli čas ten vrátit si přeji 
a dychtivě čekat, co Ježíšek mi
nadělí.
Hvězdy už dávno šly spát,
měkce snáší se sníh.
Vánoce Josefa Lady pojďme si přát,
pradávné kouzlo je skryto v nich.

Zahrádkáři
Advent je doba čekání, která si
žádá krásné vůně, sladké chutě

a blízkost lidí. Proto pro vás
i v roce 2013 zahrádkáři Bohda-
nečská připravili vánoční výsta-
vu, která se konala 5.–7. prosin-
ce Na Rychtě. Výstavu navštívily
také děti ze školní družiny.
Přejeme vám vše nejlepší do
nového roku.

Martina Kolarová

SPORT
Fotbal
Fotbalové družstvo starší pří-
pravky (roč. 2003) oddílu TJ So-
kol Vinoř se po podzimní části
své skupiny soutěže PFS ročníku
2013/2014 umístilo na 1. místě
tabulky. Družstvo pod vedením
trenéra Petra Kubky vyspělo
a předvádělo krásný fotbal se
spoustou krásných akcí a gólů
i přesto, že se ve skupině utkává
s o rok staršími protivníky. Tre-
nér po posledním zápase podě-
koval svým svěřencům za před-
vedené výkony a oznámil plán
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přípravy na jarní část soutěže.
Družstvo se zúčastní několika ha-
lových turnajů a bude se připra-
vovat ve školní tělocvičně
a v naší sokolovně. S přípra-
vou nám pomáhá i odborná
fyzioterapeutka, která dbá na
správné rozcvičení a celkový
tělesný rozvoj. Rádi uvítáme
nové zájemce o kopanou z roč-
níků 2004–2008. V případě
zájmu napište na e-mail
vinor.fotbal@seznam.cz nebo
zavolejte na tel. 777 015 510. 
Jménem oddílu děkuji našim
nadějím i jejich rodičům. 

Marek Bezkočka,
sekretář oddílu

Formule
V minulém Vinořském zpravo-
daji jsme přáli našemu Adamu
Koutovi do závěrečných sou-
těží hodně sportovního štěstí
a úspěchů a vše se nám vy-
plnilo. Ve francouzském Le
Mans vyhrál ve velkém stylu
poslední závod Mistrovství Ev-
ropy v kategorii Superkart
a v celkovém pořadí šampi-
onátu obsadil skvělé třetí
místo. V konečném hodnocení
šampionátu Mistrovství Evro-
py měl na druhého Angličana
ztrátu pouhé 4 body.
Pořadí ME šampionátu za
rok 2013 je tedy následující:

1. Vinuales Francie 132 bodů
2. Bennetl V. Britanie 115 bodů
3. ADAM KOUT ČR 114 bodů
4. Lillja Dánsko 88 bodů
Samozřejmě my všichni vinoř-
ští sportovní přátelé našemu
Adamu Koutovi ještě jednou
blahopřejeme a přejeme stej-
ně úspěšnou, v osobním i spor-
tovním životě, i příští sezonu.
A co k tomu říká Adam? „Vidět

naši vlajku na stožáru vítězů
a slyšet českou hymnu v Le
Mans, to byl zážitek, na který
dlouho v životě nezapomenu.“

MK

Cyklokros a triatlon
SK CykloVAPE je triatlonový
a cyklistický tým se sídlem ve
Vinoři. Jeho členové jsou míst-
ní i přespolní cyklisté a triatlo-
nisté. Původním cílem vzniku
oddílu byla pouze vzájemná
podpora společného sportová-
ní, ale naše výsledky překročily
nejenom hranice Vinoře, ale
také České republiky. Proto by-
chom vás pravidelně rádi infor-
movali o našich výsledcích.

Aktuální 
tabulka  Název klubu Z V R P Skóre B

1. Vinoř 9 8 0 1 83:45 24
2. Praga 9 7 1 1 84:33 22
3.  Bohnice 8 6 0 2 59:37 18
4. Bílá Hora 9 5 0 4 39:60 15
5. Uhelné sklady 9 4 1 4 64:52 13
6. Březiněves 9 3 2 4 53:48 11
7. Čakovice 9 3 1 5 44:60 10
8. Kbely 9 3 0 6 43:57 9
9. Kyje Praha 14 8 2 1 5 41:45 7

10. Ruzyně 9 0 0 9 23:960 0



47

Roční letošní souhrn:
Petr Dřínovský – triatlon, ka-
tegorie do 23 let. Mladý a naděj-

ný triatlonista, který ve dlou-
hém triatlonu letos dosáhl času
10:12:28, což je při 180 km na
kole, 3,8 km plavání a 42 km
běhu špičkový výkon. Petr je le-
tos prvním rokem v kategorii
do 23 let, a pokud se mu povede
plán v roce 2014, to je čas pod
10 hodin, pak se budeme moct
bavit i o mezinárodních úspě-
ších na havajském Ironmanovi.

Výsledky:
Mistrovství ČR v dlouhém triatlo-
nu, kategorie do 23 let – 1. místo.
Mistrovství ČR v duatlonu, ka-
tegorie do 23 let – 2. místo.
Český pohár v dlouhém triatlo-
nu, kategorie do 23 let – 1. místo.
Mistrovství Moravy v dlou-

hém triatlonu, kategorie do
23 let – 1. místo.
Dalších 8 medailových umístění.
Daniela Nacházelová – Cy-
klokros Elite ženy. Daniela je
mnohonásobná reprezentant-
ka ve veslování a mimo jiné i vi-
cemistryně světa. Na sklonku
veslařské kariéry se rozhodla
jezdit jako doplňkový sport cy-
klokros a výsledky jsou velmi
příznivé. V loňském roce obsa-
dila na Mistrovství ČR 6. místo.
Výsledky:
Český pohár v cyklokrosu, ka-
tegorie Elite ženy, Chomutov –
6. místo.
Další závody bohužel pro zdra-
votní potíže musela vynechat.
Petr Ginzel – triatlon, muži nad
40 let. Petr po dlouhodobé kari-
éře cyklisty přestoupil do triatlo-
nu. Ve své kategorii dosahuje za-
tím průměrných výsledků, ale

na první sezonu bez zkušeností
je vidět jeho velký posun a jeho
kariéru vidíme nadějně.
Richard Němec – Cyklokros
Masters do 40 let. Richard se le-
tos poprvé postavil do elitního

seriálu v Cyklokrosu Masters,
kde mimo jiné startují bývalí
špičkoví závodníci jako Miro-
slav Kvasnička, Zdeněk Fišera
nebo třeba reprezentační tre-
nér a trenér olympijského vítě-
ze Jardy Kulhavého Viktor Za-
pletal. Umístění Richarda jsou

zatím ve druhé polovině star-
tovního pole, ale věříme, že ješ-
tě do konce sezony neřekl po-
slední slovo.
Dobrá zpráva nakonec: po dvou-
leté odmlce se vrací do cyklis-
tického pelotonu Jiří Feistner,
úspěšný účastník především
cyklokrosových závodů Masters
ještě v dresu teplické stáje Fac-
tor Bike Team. Doufáme pevně,
že jeho plán na úspěšné účinko-
vání v Českém poháru cyklokro-
su bude naplněn a že se mu po-
daří zajistit si plánovanou účast
na MS Masters v roce 2014.
Až někde potkáte červenobílý
dres CykloVAPE, vzpomeňte si,
že jsou to místní závodníci. A po-
kud budete mít navíc zájem jez-
dit s námi, můžete se přidat, jste
srdečně vítáni. Více na adrese
info@cyklovape.cz, www.cyklo-
vape a na facebooku týmu.



Kronika
Blahopřejeme našim občanům, kteří oslavili
svá životní jubilea ve 4. čtvrtletí roku 2013.

ŘÍJEN
FUXA Václav 88 let

NEDVÍDEK Karel 82 let

FUXOVÁ Soňa 87 let

HANKO Ondrej 85 let

ŠULCOVÁ Helena 88 let

ŠAŇKOVÁ Jana 70 let

LISTOPAD
RABOCHOVÁ Marie 85 let

FRANCÁNOVÁ Alenka 84 let

FAIFKOVÁ Marie 85 let

JAVOROVÁ Věra 85 let

ŠÍMA Rudolf 81 let

ŠIMŠOVÁ Eliška 82 let

HOLEC Jaroslav 80 let

HYKLOVÁ Ludmila 83 let

MARYSKO František 87 let

OBRUČA Lubomír 85 let

PROSINEC
JIHLAVEC Josef 83 let

HORÁČKOVÁ Marie 93 let

LINHARTOVÁ Božena 75 let

OBRANSKÁ Růžena 89 let

HLAVÁČKOVÁ Božena 85 let

CHALOUPECKÝ Jiří 70 let

MORAVČÍK Jan 86 let

HŘEBÍČEK Václav 81 let

BECHA Lubomír 70 let

HOLÁ Věra 87 let

ZEMAN Josef 70 let

Báseň

Ach, má duše chorá je,
svěř ji, Bože, písním.
Vstoupí s nimi do ráje,
já se v koutku stísním.

Abych uzřel umíraje
aspoň cípek z toho kraje.
Dobro, Krásu, Božský řád
a byl šťasten napořád.

Abych aspoň v záblesku,
Lásku spatřil, Vítězku,
vstupní bránu do ráje.
Ach, má duše chorá je!

Lubomír Antoš

Srdečně blahopřejeme starostovi Františku
Švarcovi a celé jeho rodině k narození 

vnučky Rozárky. 

Ať je to dobrý rok – PF 2014
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Uzávěrky: 25. 6., 25. 9., 25. 12., 25. 3.
Tel. redakce: 286 851 114

Šířka (mm) x Výška (mm) Cena bez DPH

1/1 A5 = 128,5x188 2 000 Kč

1/2 A5 = 128,5x92 1 000 Kč

1/3 A5 = 128,5x62 500 Kč

1/4 A5 = 62x92 200 Kč

Ceník:

Inzerce ve Vinořském
zpravodaji

Pokud se jedná o subjekt s trvalým
pobytem, případně sídlem společnosti
nebo provozovnou v MČ Praha-Vinoř, 
platí sleva 20 % ze základu daně DPH.
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Poradenství zdarma. 
Trvalé výsledky.

Pro nezávazné informace volejte
tel. 728 478 202

nebo navštivte
www.zhubnemezdrave.cz

HLEDÁME
ještě 37 lidí,

kteří chtějí 
snížit váhu 
o 5–30 kg.
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Při zápisu

do 31.1.2014

sleva 20%

ze školného

na první

3 měsíce.
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Krajní řadový dům (3 patra), cihlová budova se zahrádkou (vzrostlé stromy). 
Pozemek 180 m2, zastavěno 64 m2. Užitná plocha domu 118 m2, 
rok výstavby 2007. 

Na pozemku zahradní domek 
+ herní prvky pro děti.
V domě 3 pokoje + obyvací pokoj 
s kuchyňským koutem, 2 koupelny, 
šatna, pracovna, technická místnost. 

Zařízení v domě (bezpečnostní dveře, 
kuchyňská linka s vest. spotřebiči).

Cena 4 250 000,-

PRODÁM DŮM (5+kk) v Jenštejně

V případě zájmu, prosím, volejte: 606 488 000
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Všem čtenářům Vinořského zpravodaje 
přejeme krásný zbytek zimy a těšíme se na

shledanou opět v jarním čísle. 
Vaše redakce.
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V˘bor pro kulturu, prezentaci a archivaci zastupitelstva Mâ Praha–Vinofi

2 014

22. OBECNÍ PLES
J A K O  K A R N E VA L O V Ý  V E Č E R  
V E  S T Y L U  Č E R N O - B Í L É  PÁ RT Y.
VSTUP VÝHRADNĚ V ČERNÉ, BÍLÉ 
NEBO ČERNOBÍLÉ MASCE I NEMASCE 

PÁTEK 14. BŘEZNA OD 20:00

HLAVNÍ HOST VEČERA: PANÍ LUCIE BÍLÁ

Informace o cenách a předprodeji vstupenek 
na plakátech a na www.praha-vinor.cz


