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Ahoj, Vinořáci,
volby 2014 budou v době vydání
zpravodaje za námi a pro připo-
menutí období 2006–2010 si vám
dovoluji předložit zkrácené Slovo
starosty z října 2010, poslední za
minulé volební období. Jak sami
vidíte, z výstav zahrádkářů se sta-
la tradice, místo jedné ročně se ko-
nají tři, stejně jako se stala tradice
z plesu pěti spolků. Mezinárodní
spolupráce se rozvíjí, dětská ordi-
nace funguje, naše spolky jsou
i nadále úžasné. Obrovská práce
se udělala v oblasti školství a in-
vestic do obecního majetku, konta
v bance jsou plusová.
Práce pro veřejnost ale nikdy
nekončí a dosažený stav musí
být i nadále ustavičně zlepšován
ve všech oblastech. I to jsem při-
pomínal v roce 2010. 
Tak na chvilku zavzpomínejme
na říjen 2010 a s chutí se pusťme
do práce 2014–2018, bez ohledu
na to, kdo bude tu společnou
loď Vinoř řídit dál…
Slovo starosty – říjen 2010:
Dnešní příspěvek bude posled-
ním v tomto volebním období.
Někteří si řeknou konečně, věřím
ale, že více bude těch, kteří si řek-
nou, že už se těší na ty další v tom
novém volebním období. A právě
v té informovanosti, komunikaci,
otevřenosti, slušnosti a v těch
službách úřadu pro nás všechny
vidím obrovskou změnu oproti

předešlému vedení radnice. V ak-
tualitách z roku 2006 je vidět mi-
nulý stav informovanosti. Jedna
zpráva za rok je z března…
V září se toho opět událo spous-
tu, bohužel se nemohu po opera-
ci moc rozepisovat jednou rukou.
16.–17. 9. byla v informačním
středisku jedinečná výstava
našich zahrádkářů, kam mohl
každý Vinořák přinést plody
i ze své zahrádky.
17. 9. byla slavnostně otevřena
nová, bezbariérová policejní slu-
žebna, za přítomnosti vedení ma-
gistrátu i městské policie. Naším
cílem je posílení počtu pochůzká-
řů – hlavně v nočních hodinách.
Následoval první ples všech na-
šich spolků, nakonec na plese ne-
bylo jen 5 našich spolků, nýbrž
jako šestý se účastnil Spolek če-
sko-bulharského přátelství, v čele
s předsedou a radním Varny

MUDr. Troshevem. Letos se totiž
slaví 150 let od narození našeho
občana Antona Nováka, který byl
významným architektem zeleně
v celém Bulharsku a převážně ve
Varně. Bulharská televize zde to-
čila pořad, který nám bude dán
k dispozici. Pan Troshev také při-
vezl pozvánku pro budoucího sta-
rostu k účasti na oslavách tohoto
výročí ve Varně. Dalším nečeka-
ným návštěvníkem byl náš občan
Milan Leimberger, který přivezl
podepsanou smlouvu o partner-
ství mezi Vinoří a městem Prague
ve státě Oklahoma, USA. Děkuje-
me našim úžasným baráčníkům,
zahrádkářům, sokolům, rybářům
i myslivcům za nádhernou atmo-
sféru i dárky do tomboly.
A co nás čeká v říjnu? Pevně vě-
řím, že již brzy bude otevřena
nová dětské ordinace, opět úřa-
dům navzdory. Úřady, které by
měly hledat cestu, jak by bylo
možno tuto ordinaci otevřít, hle-
dají spíše cesty, jak ji zakázat.
Šťastnou ruku při volbách, úspě-
chy ve škole, v zaměstnání i v ži-
votě a těším se na viděnou.

František Švarc

Výsledek voleb 2014 neznám,
předem ale gratuluji vítězům
i všem zúčastněným. Také děku-
ji všem, kteří se podílejí a budou
podílet na veřejném a společen-
ském životě ve Vinoři.
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ha 9 – Vinoř, nájemcem vybra-
ným z pořadníku žadatelů, který
bude mít o pronájem bytu zájem.
Pokud nebude zájem, schválilo
zastupitelstvo vyvěšení záměru
na pronájem tohoto bytu za ná-
jemné ve výši 89,57 Kč/m2/mě-
síc + nájemné ze zařizovacích
předmětů, doba nájmu na 1 rok
s možností prodloužení, před
podpisem nájemní smlouvy bu-
doucí nájemce uhradí peněžitou
jistotu na nájemné ve výši odpo-
vídající výši nájemného a záloh
na služby za období tří měsíců.

MZ schválilo ukončení nájmu
bytu č. 3 v Mladoboleslavské
515, Praha 9 – Vinoř, dohodou
k 31. 8. 2014.

MZ schválilo ukončení náj-
mu bytu č. 11 v Mladobole-
slavské 13, Praha 9 – Vinoř,
dohodou k 30. 6. 2014. Zastu-
pitelstvo pověřilo bytovou ko-

misi obsazením tohoto bytu
do 31. 7. 2014.

MZ schválilo prodloužení ná-
jemní smlouvy na byt č. 1 v Mi-
kulovické 337, Praha 9 – Vinoř,
od 1. 7. 2014 do 31. 7. 2015. 

MZ schválilo prodloužení ná-
jemní smlouvy na byt č. 1 v Pra-
chovické 340, Praha 9 – Vinoř,
od 1. 7. 2014 do 31. 7. 2015.

MZ schválilo prodloužení ná-
jemní smlouvy na byt č. 2 na
Vinořském náměstí 23, Pra-
ha 9 – Vinoř, od 1. 8. 2014 do
31. 8. 2017.

MZ schválilo prodloužení ná-
jemní smlouvy na byt č. 5 na Vi-
nořském náměstí 23, Praha 9 –
Vinoř, od 1. 8. 2014 do 31. 8. 2017. 

MZ schválilo prodloužení ná-
jemní smlouvy na byt č. 3
v Mladoboleslavské 514, Pra-
ha 9 – Vinoř, od 1. 7. 2014 do
31. 12. 2014. 

Z 33. zasedání 
Zastupitelstva 
MČ Praha-Vinoř, 
konaného dne 
26. 6. 2014

I. Nové úkoly 
MZ schválilo změnu rozpočtu

k 30. 6. 2014 dle rozpočtového
opatření č. 3. Toto opatření se
týká navýšení o dotaci na asisten-
ta učitele ve škole, na platy ve
školství, dále o investici 6 mil. Kč
na školní vývařovnu, o dotace na
volby do Evropského parlamen-
tu, o fin. prostředky na sport, kul-
turu a školství a přesuny u kapi-
tol kultura a hřbitov. Touto úpra-
vou bude schválený rozpočet
navýšen o 2 580 700 Kč jak v pří-
jmové, tak i ve výdajové části
schváleného rozpočtu. Celková
výše upraveného rozpočtu činí
příjmy 32 401 500 Kč, po konso-
lidaci 32 299 500 Kč, se zapoje-
ním třídy 8 ve výši 3 689 800 Kč,
a výdaje 36 091 300 Kč, po kon-
solidaci 35 989 300 Kč.

MZ revokovalo usnesení
č. Z517/4/14 z 12. 4. 2014 týka-
jící se prodloužení nájemní
smlouvy na byt č. 8, Bohdaneč-
ská 399, protože žadatelce byl
bytovou komisí přidělen byt
č. 4, č. p. 399, od 1. 7. 2014.

MZ pověřilo bytovou komisi,
aby co nejrychleji obsadila byt
č. 8 v Bohdanečské 399, Pra-
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MZ schválilo prodloužení ná-
jemní smlouvy na byt č. 3 v Boh-
danečské 400, Praha 9 – Vinoř,
od 1. 10. 2014 do 30. 9. 2016.

MZ schválilo prodloužení ná-
jemní smlouvy na nebytový pro-
stor v Chaltické 162, o výměře
22 m2 (prodej pekařských a cuk-
rářských výrobků a doplňkové-
ho sortimentu) se společností
Merhaut, s. r. o., od 1. 8. 2014 do
31. 7. 2018. Pro všechna prodlou-
žení nájmu bytu i nebytových
prostor platí, že ke dni 1. 1. 2014
nabyl účinnosti zákon č. 89/2012
Sb., který podstatně změnil prá-
va a povinnosti pronajímatele
a nájemce, proto byla původní
nájemní smlouva nahrazena
v celém rozsahu novým zněním
dle současné právní úpravy.

MZ schválilo rekonstrukci neby-
tového prostoru Mladoboleslav-
ská 514, Praha 9 – Vinoř, lékárna,
společnosti Winlek, s. r. o., v rozsa-
hu a struktuře předložené k žá-
dosti a zveřejnění záměru na pro-
nájem nebytového prostoru o vý-
měře 96,80 m2, Mladoboleslavská
514, Praha 9 – Vinoř, lékárna, spo-
lečnosti Winlek, s. r. o., na období
od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2024,
s inflační doložkou, jakou mají
i ostatní nájemníci. (Pronajíma-
tel je oprávněn upravit nájemné
o procentuální nárůst vykazova-
né míry ročního růstu indexu
spotřebitelských cen v ČR vyhlá-
šeného Českým statistickým úřa-
dem za předcházející kalendářní
rok v případě, že procentuální ná-
růst vykazované míry ročního
růstu indexu spotřebitelských cen
v ČR vyhlášený Českým statistic-
kým úřadem přesáhne 2 %.)

MZ schválilo vyvěšení zámě-
ru na pronájem bytu č. 6

v Mladoboleslavské 13 a bytu
č. 3 v Mladoboleslavské 515,
Praha 9 – Vinoř, za nájemné
ve výši 100 Kč/m2/měsíc + ná-
jemné ze zařizovacích předmě-
tů, doba nájmu na 1 rok s mož-
ností prodloužení, před podpi-
sem nájemní smlouvy budoucí
nájemce uhradí peněžitou jisto-
tu na nájemné ve výši odpovída-
jící výši nájemného a záloh na
služby za období tří měsíců.

MZ schválilo využití garáže
pod zdravotním střediskem
jako technického zázemí pro
údržbu zeleně MČ. 

MZ schválilo uzavření nájemní
smlouvy na pronájem pozemků
TJ Sokol Vinoř v k. ú. Vinoř (fot-
balové hřiště), p. č. 570/1, o vý-
měře 2959 m2, p. č. 572/1 m2

o výměře 10 785 m2, p. č. 572/2
o výměře 237 m2 a p. č. 1577/171
o výměře 3965 m2. U p. č. 572/1
je pronajata jen část pozemku
o výměře 10 785 m2, tj. část,
kde není umístěn stožár společ-
nosti O2 CZ. Doba nájmu od
1. 7. 2014 do 30. 6. 2029. Ná-
jemné 1 Kč/rok, nájemné osvo-
bozeno od DPH. Účel využití po-
zemků – sportovní aktivity.

MZ odložilo projednávání bodu
týkajícího se pokládky el. vedení
na pozemku p. č. 272/1 v k. ú. Vi-
noř k budoucím domům v ulici
Mladoboleslavská, na příjezdu
do Vinoře od Kbel, a řešení uza-
vření smlouvy budoucí o zřízení
věcného břemene do doby vyře-
šení koordinace výstavby auto-
busové zastávky a pokládky na
výše uvedeném pozemku.

MZ souhlasilo s uzavřením
Smlouvy o zřízení věcného bře-
mene k části pozemků parc.
č. 1361/5, 1361/74, 1361/75, vše
v k. ú. Vinoř (ul. Rosická), a pově-
řilo starostu k uzavření smlouvy.

MZ souhlasilo se vstupem
a pokládkou kabelu do části po-
zemku p. č. 1337/224 v k. ú. Vi-
noř (ul. V Žabokřiku). MZ schvá-
lilo uzavření Smlouvy o uzavře-
ní budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene k části po-
zemku p. č. 1337/224 v k. ú. Vi-
noř, časově neomezeného, úplat-
ného jednorázovou úhradou
v hodnotě 10  000 Kč, vše bez
DPH, pro  společnost PREdistri-
buce, a. s., IČ 273 76 516. MZ po-
věřilo starostu uzavřením Smlou-
vy o uzavření budoucí smlouvy

Technika na údržbu zeleně ve Vinoři.
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o zřízení věcného břemene s ter-
mínem do 30. 9. 2014.

MZ souhlasilo se stavbou skladu
na pozemku p. č. 1539/21 v k. ú.
Vinoř (nad ulicí Živanická, smě-
rem k Vinořsko-satalické oboře).

MZ odložilo projednávání
prodeje částí pozemků
p. č. 257, 258, 259/3, vše v k. ú.
Vinoř, oddělených dle geom.
plánu č. 1415-7/2014 (jedná se
o pozemky před Vinořským
zámkem), do doby předložení
studie vzhledu celého předzá-
meckého prostoru.

MZ souhlasilo s vyvěšením
záměru prodeje pozemku
p. č. 1336/89 v k. ú. Vinoř, druh
pozemku ostatní plocha, o vý-
měře 26 m2 (ul. Krasnická).

Z 34. zasedání 
Zastupitelstva 
MČ Praha-Vinoř, 
konaného dne 
11. 9. 2014 

I. Nové úkoly
MZ souhlasilo s navrženým

řešením staveb pro čerpání od-
padních vod pro zavlažování
golfového hřiště GOLF VINOŘ
s podmínkou a omezením čer-
pání odpadních vod tak, aby
byl zachován v potoce minimál-
ní odtok z čistírny stanovený
povodím Labe (5 l/s) tak, aby
nedošlo k ohrožení ryb v na-
šich rybnících. 

MZ schválilo změnu rozpočtu
k 30. 9. 2014 dle rozpočtového
opatření č. 4. Toto opatření se
týká vratky 100% podílu MČ na
daňové povinnosti – daň z pří-
jmu právnických osob za rok
2013, finanční vypořádání – zá-
věrečný účet: vratka za volby

a doplatek odvodu místních po-
platků, dále přesunů mezi po-
ložkami. Touto úpravou bude
schválený rozpočet navýšen
o 1 275 100 Kč jak v příjmové,
tak i ve výdajové části schvále-
ného rozpočtu. Celková výše
upraveného rozpočtu činí pří-
jmy 33 676 600 Kč, po konsoli-
daci 33 574 600 Kč, se zapoje-
ním třídy 8 ve výši 3 689 800 Kč,
a výdaje 37 366 400 Kč, po kon-
solidaci 37 264 400 Kč.

MZ schválilo prodloužení ná-
jemní smlouvy na byt č. 9
v Bohdanečské 399, Praha 9 –
Vinoř, od 1. 11. 2014 do 31. 10.
2015. Nájemné včetně nájem-
ného ze zařizovacích předmětů
bude před podpisem nájemní
smlouvy zaplaceno předem na
1 rok. Měsíčně budou hrazeny
zálohy na služby spojené s uží-
váním bytu.

MZ schválilo prodloužení ná-
jemní smlouvy na byt č. 8 v Kře-
mílkové 245, Praha 9 – Vinoř,
od 1. 12. 2014 do 31. 12. 2015.

MZ schválilo prodloužení ná-
jemní smlouvy na byt č. 10 v Mla-
doboleslavské 13, Praha 9 – Vi-
noř, od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2015.

MZ schválilo prodloužení ná-
jemní smlouvy na byt č. 6 v Mla-
doboleslavské 515, Praha 9 – Vi-
noř, od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2017.

Pro všechna prodloužení nájmu
bytu platí, že ke dni 1. 1. 2014
nabyl účinnosti zákon č. 89/2012
Sb., který podstatně změnil prá-
va a povinnosti pronajímatele
a nájemce, takže bude původní
nájemní smlouva nahrazena
v celém rozsahu novým zněním
dle současné právní úpravy.

MZ schválilo pronájem bytu č. 3
(byt 3+1 o velikosti 101,2 m2)

v Mladoboleslavské 515, Praha 9
– Vinoř, jedinému žadateli, který
se přihlásil na záměr vypsaný na
pronájem tohoto bytu. Doba
nájmu stanovena od 1. 9. 2014
do 31. 8. 2015 s možností pro-
dloužení (žádost o prodloužení
nájemní smlouvy musí být podá-
na 90 dnů před datem ukončení
smlouvy). Nájemné je stanoveno
dohodou ve výši 100 Kč/m2/mě-
síc. K nájemnému budou připoč-
teny zálohy na služby a nájemné
ze zařizovacích předmětů. Před
podpisem smlouvy byla složena
kauce ve výši 3 měsíčních nájmů.

MZ schválilo  pronájem bytu
č. 6 (byt 1+kk o velikosti
28,1 m2) v Mladoboleslavské
13, Praha 9 – Vinoř. Doba náj-
mu od 15. 9. 2014 do 31. 8.
2015 s možností prodloužení.
Nájemné je stanoveno doho-
dou ve výši 100 Kč/m2/měsíc.
K nájemnému budou připočte-
ny zálohy na služby a nájemné
ze zařizovacích předmětů. 

MZ schválilo  pronájem bytu
č. 8 (byt 1+0 o velikosti
35,76 m2), Bohdanečská 399,
Praha 9 – Vinoř. Doba nájmu
od 1. 10. 2014 do 30. 9. 2015
s možností prodloužení. Nájem-
né je stanoveno dohodou ve
výši 89,57 Kč/m2/měsíc. K ná-
jemnému budou připočteny
zálohy na služby a nájemné ze
zařizovacích předmětů. Nájem-
né, včetně nájemného ze zařizo-
vacích předmětů, bude před
podpisem nájemní smlouvy za-
placeno předem na 1 rok. Měsíč-
ně budou hrazeny zálohy na
služby spojené s užíváním bytu.

MZ schválilo přechod nájmu
bytu č. 4 v Bohdanečské 249,
Praha 9 – Vinoř, v souladu se
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zákonem 82/2012 Sb., § 2279.
Nájemní smlouva uzavřena od
14. 7. 2014 do 14. 7. 2016 na
dobu dvou let s možností pro-
dloužení. 

MZ pověřilo starostu jedná-
ním s ČS o zvýšení nájemného
na období od 1. 1. 2015 do
31. 12. 2019. 

MZ schválilo uzavření nájemní
smlouvy na pronájem nebyto-
vých prostor o výměře 96,80 m2

v objektu Mladoboleslavská
514, Praha 9 – Vinoř, se společ-
ností WINLEK, s. r. o., k provo-
zování lékárny na období od
1. 10. 2014 do 30. 6. 2024, a to
za předpokladu, že rekonstruk-
ce nebytového prostoru v roz-
sahu uvedeném v příloze č. 2
předložené nájemní smlouvy
bude ukončena do 31. 12. 2015.
Nebude-li rekonstrukce lékárny
provedena v rozsahu a termínu
uvedeném v předchozí větě to-
hoto usnesení, bude nájemní
smlouva ukončena ke dni 30. 6.
2019 s tím, že nájemce si před
tímto datem bude oprávněn
požádat o prodloužení doby
nájmu. Výše nájemného od
1. 10. 2014 je stanovena ve výši
1 072 Kč/m2/rok. Nájemné je
osvobozeno od DPH. Nově uza-
vřená smlouva nahradí nájemní
smlouvu uzavřenou dne 23. 8.
2005. Dle zákona č. 89/2012
Sb., bude původní nájemní
smlouva nahrazena v celém
rozsahu novým zněním dle
současné právní úpravy.

MZ na základě žádosti o uza-
vření věcného břemene na par-
kovací místo ve dvoře Mladobo-
leslavská 13 (za cukrárnou) po-
věřilo tajemníka ÚMČ Praha 9
– Vinoř jednáním s nájemníky

domu v Mladoboleslavské 13
o možnosti placeného stání.

MZ souhlasilo s prodejem po-
zemku parc.  č. 1336/89 v k. ú.
Vinoř (ul. Krasnická), druh po-
zemku ostatní plocha, o výmě-
ře 26 m2, za cenu 36 645 Kč. MZ
pověřilo starostu k podpisu
kupní smlouvy do 31. 10. 2014.

MZ souhlasilo se záměrem
prodeje pozemku parc. č. 655/1,
který vznikl dle geom. plánu
č. 1412-73/2014 ze dne 4. 7.
2014, základní organizaci Če-
ského zahrádkářského svazu,
Praha 9 – Vinoř, IČ 677 98 187
(jedná se o společnou cestu
vedoucí k jednotlivým parce-
lám v zahrádkářské kolonii),
a zároveň požaduje zřízení
věcného břemene vstupu na
pozemky MČ Praha 9 – Vinoř.

MZ souhlasilo s uzavřením
Smlouvy o zajištění přeložky zaří-
zení distribuční soustavy bez fi-
nančního plnění (č. žádosti
25061818, č. SPP S-139242 bu-
doucí zastávka proti Vinořskému
zámku) a pověřuje starostu
k podpisu výše uvedené smlouvy
do 12. 12. 2014. Dále souhlasilo
s bezúplatným majetkoprávním
vypořádáním služebnosti na ka-
belovou trasu k pozemku ve svě-
řené správě.

MZ neodsouhlasilo umístění
stavby nad pozemkem parc.
č. 1582/1 (šikmá střecha – val-
bová na panelovém domě
616–617 v ulici Uherská).

MZ pověřilo tajemníka prově-
řením realizace instalace nového
parkoviště na parcelách v okolí
bytových domů č. 249, 250, 399
a 400 v Bohdanečské ulici.

MZ souhlasilo s uzavřením
smlouvy o zřízení věcného

břemene k části pozemku parc.
č.1342 (část ulice Klenovská), pod-
le geom. plánu č. 1286-799/2011.
Věcné břemeno bude časově ne-
omezené v dohodnuté hodnotě
ve výši 10 000 Kč bez DPH, pro
oprávněného – společnost PRE-
distribuce, a. s., IČ 273 76 516.
MZ pověřilo starostu k uzavření
smlouvy o věcném břemeni
s termínem do 31. 10. 2014.

MZ vzalo na vědomí zprávu
finančního výboru při MČ Pra-
ha 9 – Vinoř. 

MZ schválilo přidělení bytu č. 2
v ul. Prachovická 340 učitelce ZŠ
Vinoř. Nájemní smlouva bude uza-
vřena od 1. 1. 2015 do 31. 7. 2016
s možností prodloužení o další
rok v případě, že bude předlože-
no doporučení od ředitele základ-
ní školy. Nájemné je stanoveno do-
hodou ve výši 89,57 Kč/m2/měsíc.
K nájemnému budou připočteny
zálohy na služby a nájemné ze za-
řizovacích předmětů.

II. Informace starosty
dokončení rekonstrukce kuchy-

ně (dokončování kosmetických
úprav bez dopadu na provoz)

začíná se budovat cvičné hřiš-
tě s umělou trávou za fotbalo-
vým hřištěm

kulturní akce: Vinořská kosa
ve Ctěnicích od 14.00 hod. (ob-
čerstvení zajišťuje firma Strom),
večer posvícenská zábava

vneděli poutní koncert vkostele
19. 9. Senioráda (účast 6 MČ,

v loňském roce byla v Čakovi-
cích, naši byli na 3. místě)

10.–11. 10. volby, následně us-
tavující zasedání (konec října
nebo začátek listopadu)

návštěva umělců v Schulzen-
dorfu
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shrnutí o plnění naplánova-
ných akcí ve stávajícím voleb-
ním období

plnění úkolů z programové-
ho prohlášení: investice
- výstavba 7 bytů Mladobole-

slavská 13 – splněno
- rekonstrukce staré školy, od-

vlhčení, úprava dvora pro MŠ
– splněno

- odvlhčení nové školy – splněno
- rekonstrukce školky, umývárny
venkovní komunikace – splněno

- odvlhčení obecních domů –
splněno

- rekonstrukce rozvodů zdra-
votního střediska – splněno

- vybudování veřejného WC –
nesplněno

- výstavba domu pro seniory –
nesplněno

- rozvod vody na hřbitově –
splněno

- umístění kolumbária – nesplněno
- rekonstrukce Černínské hrobky
v součinnosti s církví – splněno

- nad rámec programu byla vybu-
dována půdní vestavba na nové
škole a rekonstrukce kuchyně;
co bylo naplánováno, se vícemé-
ně splnilo, a investice potřebné
ke splnění byly nemalé

- sportoviště a dětské hřiště
V Podskalí – splněno

- výstavba sportovního areálu na
fotbalovém hřišti – probíhá,
mělo by být dokončeno v příštím
roce, přislíbeno okolo 5 mil. Kč

Nedošlo k převedení ulice La-
bětínská vzhledem k nutnosti
provedení přeložek a vybudo-
vání nové kanalizace.
Ulice Mechová je jediná, která
nemá povrch ze zámkové dlažby.
Komunikace není ve vlastnictví
MČ a majitelé přilehlých pozem-
ků nemají o vybudování dlažby
velký zájem, aby nestoupl provoz.
Nepodařilo se vybudování chod-
níků podél Mladoboleslavské
a Bohdanečské do Ctěnic, přes-
tože projekty jsou hotové, je vy-
dáno územní rozhodnutí. Také
nevyšla rekonstrukce Svatovác-
lavské cesty, ale je připraven
projekt, kdy se nebude malovat,
ale vloží se celý zalepený tisk,
který bude odolnější. Nadřaze-
nou stavbou byla čistička odpad-
ních vod, která se zatím nedělá.

poděkování zastupitelům za je-
jich hlasování o rozpočtu o inves-
ticích, protože díky jejich hlasová-
ní se to všechno mohlo podařit

poděkování zastupitelům jme-
novitě, především paní Bro-
thánkové, která pracovala jako
zastupitelka 16 let

poděkování občanům – stálým
návštěvníkům, kteří pravidelně
chodili na zastupitelstva, mohli
kontrolovat a také někdy ovlivnit
rozhodování o některých bodech

poděkování všem členům
různých komisí zřízených při
ÚMČ Praha-Vinoř (letopisec-
ká, pro rodinu, pro granty
a další – všichni se snažili ze
sebe vydat to nejlepší)

doufejme ve změny vztahu
MHMP vůči MČ: MČ dostává
2 400 Kč na jednoho občana.
Na jednoho žáka školy jsou
naše výdaje 6 000 Kč. Dotace
od MHMP – plánované navýše-
ní o 100 Kč na hlavu, bylo by
potřeba alespoň na dvojnáso-
bek, aby MČ mohla trochu in-
vestovat a prospívat, a nejenom
prosit o peníze. Věřme, že Vinoř
bude i nadále dobře prospívat.

III. Připomínky zastupitelů
R. Rytina – 11. 11. koncert při-
pomenutí 10 let od zahájení
koncertů pro varhany, první
v roce 2004. Od té doby se po-
dařilo vybrat tolik, že nástroj
je již v plném provozu a slouží
ke mším i ke koncertům. Od té
doby zde účinkovala řada vý-
znamných umělců. Na tento vý-
roční koncert se chystá návště-
va asi 15 sólistů opery  ND
a dalších umělců, která připo-
mene také 100 let od zahájení
1. sv. války, která se týkala řady
vinořských občanů. 11. 11. bude
Den veteránů. Další velké výro-
čí je 40. výročí připojení Vinoře
k Praze.
M. Kilingerová – Poděkování za
účast na všech kulturních akcích,
které kulturní výbor pod jejím
vedením uspořádal. 



Poděkování 
Příkladná péče našich občanů
o veřejnou zeleň. Děkujeme
všem, kteří svépomocí vytvořili
z retenční nádrže a okolí nád-
herný kout Vinoře.

1. 10. zahájil svou 
činnost sběrný dvůr
v ulici Jilemnická 
(mezi Kbely a Ctěnicemi), kam
mohou občané z Vinoře bez-
platně uložit domovní odpad.

Zpráva o činnosti 
2010–2014
Dovoluji si vám předložit
zprávu o plnění programové-
ho prohlášení rozvoje měst-
ské části pro volební období
2010–2014.

Slibované investiční akce
byly splněny:
- výstavba 7 bytů v Mladobole-
slavské 13
- rekonstrukce a odvlhčení sta-
ré i nové školy
- úprava zahrady staré školy
pro potřeby mateřské školky
- rekonstrukce staré školky
- rekonstrukce rozvodů zdra-
votního střediska
- rozvod vody na hřbitově
- rekonstrukce Černínské kaple

Nad rámec programového
prohlášení bylo realizováno: 
- půdní vestavba v nové škole
- rekonstrukce školní kuchyně

Ze slibovaných 85 bodů 
nebylo realizováno: 
- nový archiv úřadu 
- kamerový systém
- domov pro seniory
- zpřístupnění Vinořského zámku
- chodník do Ctěnic a podél
Mladoboleslavské

- veřejné WC
- kolumbárium

8
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Věřím, že to jsou body, které
si Vinoř zaslouží realizovat
a dříve nebo později realizo-
vány budou.
Vysoce je třeba hodnotit služby
úřadu a informovanost občanů
včetně internetové prezentace,
základní i mateřskou školu,
kulturní činnost, spolkovou
činnost, Radu mladých, mezi-
národní spolupráci a zapojení
všech věkových skupin do ve-
řejného života. Důležité je i cel-
kové zlepšení čistoty životního
prostředí a také zlepšování
vzájemných přátelských vzta-
hů. Velkým pozitivem je fakt,
že přes vyrovnaný, spíše pluso-
vý rozpočet se nám daří držet
běžné výdaje v přibližně stejné
výši, že je trend těchto výdajů
spíše klesající a že se nám daří
zvyšovat podíl kapitálových
výdajů, tedy to, co po nás zů-

stane. Rovněž se nám daří zvy-
šovat majetek obce.
Děkuji za to všem zastupite-
lům, členům výborů a komi-
sí, řediteli školy, školky, kul-

turního střediska, spolkům
i dobrovolným pracovníkům,
bez nichž by toto vše nebylo
možné.

Fr.  Švarc

ČESKÁ SPOŘITELNA
Dovolujeme si Vás informovat, že od 1. října 2014 upravíme
otevírací dobu pobočky Vinoř (Praha 9, Bohdanečská 97). 

Nově vám budou její služby dostupné každé pondělí, středu
a čtvrtek do 17.00 hod.

pondělí: 9.00–12.30, 13.30–17.00
úterý: zavřeno
středa: 9.00–12.30 13.30–17.00
čtvrtek: 9.00–12.30 13.30–17.00
pátek: zavřeno 

Chceme, aby naše služby byly dostupné v době, která vám nejvíce
vyhovuje. Otevírací dobu jsme proto upravili podle toho, v jakých
časech navštěvujete naši pobočku nejčastěji.

Těšíme se na vaši návštěvu. Romana Marsová, 
ředitelka provozu pro region Praha, Česká spořitelna, a. s.

Rada mladých by se s vámi ráda setkala

2. LISTOPADU PŘI TRADIČNÍM PODZIMNÍM ÚKLIDU 
VINOŘSKÝCH ZÁPRAŽÍ!

Setkání: v neděli 2. listopadu ve 14 hod. před KVC Vincent
(teplé oblečení, náhradní ponožky a pracovní rukavice prosíme  s sebou)

Od 16 hod. bude v KVC Vincent
pořádán ČAJOVÝ DÝCHÁNEK

s dílnou podzimního LISTování
a POEZIE pro malé i velké, na

který jste všichni srdečně zváni!

Jako pokaždé uvítáme každou
pomocnou ruku!

Kontaktní osoba: 
klaralowenstein@yahoo.it, 

tel. 724 909 585
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Čtyři roky Komise 
pro podporu rodin
Komise pro podporu rodin ve
Vinoři vznikla po volbách v roce
2010 a svou činnost ukončila
v létě 2014. Volby jsou příleži-
tostí k bilanci práce komise
s tím, že cílem tohoto článku je
jednak poděkovat všem lidem,
kteří se na akcích komise podíle-
li, a jednak shrnout působení
komise pro budoucího starostu
či starostku, aby se mohl či moh-
la rozhodnout, zda má smysl po-
dobnou komisi zřídit i pro násle-
dující volební období.
Takže co komise dělala?
První – poněkud nemotornou –
akcí byla anketa týkající se mateř-
ského centra, mateřské školy a zá-
kladní školy. Přestože ve výsledku
udělala jen hodně zlé krve, byla
tato akce vedená dobrým úmys-
lem zmapovat terén, kde by moh-
la komise jako poradní orgán sta-
rosty být užitečná, a vykolíkovat si
tak oblast svého působení. Komi-
se následně napřela své síly jinam
– do materiální podpory rodin
(bazárky) a poradenství (seminá-
ře), v průběhu času pak ukázala
svou sílu v pořádání diskuzí.
Nejnavštěvovanější – a bezespo-
ru úspěšnou – akcí bylo uspořá-
dání sedmi jarních a (pod)zim-
ních bazárků dětského (a někdy
i dospěláckého) oblečení, které
spoustě rodin pomohly zbavit se
nepotřebného oblečení a získat
nové za příjemnou cenu. Velké
díky patří (v abecedním pořadí)
Johaně Benešové, Ivetě Boušo-
vé, Jiřině Dlabačové, Lence Hluší,
Verče Hurbánekové, Markétě Im-
ramovské, Haně Kazilové, Gábi-
ně Kludské, Katce Kořánové,
Věře Kučerové, Lucce Kurzové,

Katce Machové Ondřejové, Han-
ce Málkové, Lence Mílové, Katce
Řepové, Míše Spěváčkové, Hance
Šůrové, Veronice Víškové, Lucce
Vrňákové (doufám, že jsem na
nikoho nezapomněla), které na
bazaru pomáhaly. Díky také pa-
tří panu řediteli Tellerovi za „za-
půjčení“ školní jídelny.

Symbolickým „pomníkem“ ko-
mise se stala lanová sestava Me-
dúza na hřišti u školy. U jejího
zrodu stál výtěžek z bazárků,
z rozpočtu městské části jsme
dostali k dispozici další peníze
a po veřejné diskuzi, kterou
jsme zorganizovali, a interneto-
vém hlasování přišla na řadu
ještě veřejná sbírka mezi Vinořá-
ky a místními firmami. Díky sou-
činnosti mnoha lidí a firem se
tak na podzim 2012 mohla slav-
nostně pokřtít Medúza (resp. její
základy), bez níž už si dnes hřiš-

tě neumí nikdo představit. Velké
díky patří všem, kteří na atrakci
finančně přispěli, a organizačně
pak zejména Kateřině Machové
Ondřejové a Johaně Benešové.
Debaty byly uspořádány také
vsouvislosti sprostorem vPodska-
lí. Původní návrh se nezamlou-
val ani obyvatelům Podskalí ani
dalším účastníkům diskuze, a tak
byl panem architektem Palkov-
ským přepracován. Řada připo-
mínek se na podobě prostoru
projevila už nyní, na další si prav-
děpodobně budeme muset poč-
kat, až budou finance na jejich re-
alizaci. Díky všem, kdo přispěli
svým časem a zkušenostmi
k tomu, že bude Podskalí krásněj-
ší. Ve spolupráci s Evou Labuso-
vou a Maruškou Novákovou se
v ZŠ a ve Vincentu také konaly se-
mináře týkající se rodičovství
a vývoje dítěte, ale také třeba
toho, jak řešit šikanu ve škole. Dě-
kuji oběma dámám i účastníkům
seminářů, že si k nám našli cestu.
Velké poděkování patří panu
starostovi Švarcovi za poskytnu-
tou příležitost, záštitu a za to, že
mou iniciativu bral vždy vážně.

Eva M. Hejzlarová, 
bývalá předsedkyně Komise

pro podporu rodin



Doprava: metro B Vysočanská
nebo C Letňany, dále bus
č. 185 a 302 do stanice Ctěnice

Stálá expozice 
Řemesla v pořádku
Historie profesního sdružo-
vání řemeslníků od středo-
věku po současnost
Muzeum hlavního města Prahy
spravuje jednu z nejrozsáhlej-
ších sbírek cechovních památek
na světě. Jedná se o specifickou

sobota–neděle 10.00–18.00 hod.
Státní svátky: 28. 10. 2014 ote-
vřeno 10.00–18.00 hod.
17. 11. 2014 otevřeno 
10.00–16.00 hod.

Otevírací doba během vánoč-
ních a silvestrovských svátků:
24. 12. 10.00–13.00 hod.
25. 12. 10.00–18.00 hod.
26. 12. 10.00–18.00 hod.
31. 12. 10.00–13.00 hod.
1. 1. 2015 10.00–18.00 hod.

Program říjen – listo-
pad – prosinec 2014
Zámecký areál Ctěnice, Boh-
danečská 259/1, 190 17 
Praha 9 – Vinoř
www.muzeumprahy.cz
E-mail: ctenice@muzeumprahy.cz
Informace/tel.: 286 001 366

Otevírací doba: 1.–31. 10. 2014:
úterý–neděle 10.00–18.00 hod.,
1. 11. 2014 – 31. 3. 2015: úte-
rý–pátek 10.00–16.00 hod.,
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sbírku dokládající historii a způ-
soby prezentace řemeslných
spolků. Expozice Řemesla v po-
řádku seznamuje návštěvníky
s dějinami řemesel a cechov-
ního sdružování v sociokul-
turním i uměleckohistorickém
kontextu od středověku po
současnost.

Stálé expozice v přízem-
ních prostorách zámku:

Zámek Ctěnice 
Dějiny, stavební vývoj aobnova
Dějiny obce Vinoř – Od pra-
věku do 20. století

Cukráři a cukrárny
Od 21. 9. 2014 do 1. 3. 2015
Výstava o historii cukrářského
řemesla navazuje na stálou ex-
pozici Řemesla v pořádku. Se-
znamuje s historií a výrobou
čokolády, marcipánu, perní-
ku, cukru či zmrzliny. Cukrář-
ské řemeslo doplňuje i pře-

hled nejstarších pražských
cukráren, cukrářských výrob-
ků a forem. Součástí výstavy
je také ruční stoj na výrobu
zmrzliny, skleněná máselnice,
tvořítko na sněhové koule
a mnoho dnes již zapomenu-
tých cukrářských nástrojů, ná-
dob, forem a nejroztodivněj-
ších tvořítek, které patřily do
zařízení cukrárny, výrobny
i prodejny. Tyto exponáty jsou

zapůjčeny z putovní výstavy
Historické cukrárny autorů
Jana Marouška a Petra Lukase. 

Doprovodné pořady, 
prezentace, dílny:
18. 10. 2014 Perníkový den –
lidový řezbář a příbramský
perníkář představují perní-
kářskou tradici východních
a středních Čech
8. 11. 2014 Muzeum čokolády
Choco-Story Praha
6.–7. 12. 2014 Perníkářská ad-
ventní dílna

Každý návštěvník, který se
prokáže na pokladně pražské-
ho muzea čokolády Choco-
Story /www.choco-story-pra-
ha.cz/ vstupenkou z výstavy

12
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Cukráři a cukrárny, obdrží na
vstupném 50% slevu. 

Řezbářské sympozium 
6. ročník řezbářského sympozia
pořádá ve Ctěnicích Střední ško-
la umělecká a řemeslná a záro-
veň nabízí zájemcům možnost
vyzkoušet si práci s řezbář-
ským náčiním a podívat se na
práci zkušených řezbářů.
10.–14. 11. 2014 
V rámci sympozia předvedou
svoje řezbářské dovednosti
žáci z různých škol z Čech, ale
i ze zahraničí, a to pod vede-
ním svých pedagogů.
15. 11. 2014 závěrečná pre-
zentace výsledků sympozia.

Advent 
Pátek 28. 11., sobota 29. 11.
a neděle 30. 11. 2014
Sklářská škola Nový Bor
Jedinečné sklářské učiliště před-
staví práce žáků i mistrů a zároveň
umožní návštěvníkům vyzkoušet
si broušení a malování skla, výro-
bu vitráží klasickým způsobem
i techniku Tiffany, tvorbu šperku
nebo sklářské formy a vytvořit si
vlastní skleněný výrobek.

Sobota 6. 12. a neděle 7. 12.
2014 vždy od 10.00 do
17.00 hod.
Adventní tvůrčí dílničky nejen
pro dětské, ale také pro všech-

ny dospělé návštěvníky nabíd-
nou ukázky tradičních lidových
řemesel vztahujících se právě
k předvánočnímu času. Pod ve-
dením zkušených řemeslníků
se mohou návštěvnici naučit
řadu řemeslných technik, vy-
zkoušet si svou zručnost nebo
vyrobit dárek pro své blízké. 

Mikuláš
Sobota 6. 12. 2014 v 15.00
hod. / Kočárovna / Chorea
Bohemica 
Muzika souboru Chorea Bohe-
mica zahraje a zazpívá lidové
písničky, které se vztahují
k předvánoční době. Koncert
si přijde poslechnout i Miku-
láš s andělem, doprovázeni
čertem, a proto by si děti měly
s sebou vzít zvonečky i flétnič-
ky, aby mohly nejen společně

koncertovat, ale i získat slad-
kou odměnu.

Literární kavárna
Koná se ve výstavním sále
Špejchar
Úterý 14. 10. 2014 ve 14.00
hod. Marie Woodhamsová
a její postřehy odjinud
U kávy se svými posluchači se
znovu po prázdninové pauze
setká zpravodajka Českého roz-

hlasu z Rakouska Marie Wood-
hamsová, která se tentokrát
představí jako autorka filmo-
vého dokumentu o Rakousku.
Autorka uvede některé díly
z Postřehů, s krásnými záběry
Alp, vysokohorských vesniček
a měst, a také část fotodoku-
mentace, v televizi neuvede-
ných pracovních záběrů přímo
z natáčení jednotlivých dílů.
Úterý 4. 11. 2014 ve 14.00
hod. Zdenka Procházková
a Egon Erwin Kisch

V dubnu příštího roku budeme
vzpomínat 130. výročí narozenin



zuřivého reportéra Egona Erwi-
na Kische. A protože asi bude
kolem jeho nedožitých naroze-
nin hodně povídání, oslav,
článků, chceme tomu všemu
předejít a zavzpomínat na něj
bez okázalosti, jako na člověka,
který projel celý svět, všude se
s elánem snažil dělat vše, co
mu přišlo do ruky. V Dánsku se
např. učil být klaunem, praco-
val jako potápěč, nebo se v pře-

vleku za muslima vydal na
pouť do arabské Mekky, ocitl
se v mnoha zábavných, ale
i vážných situacích, byl vždy
plný humoru, měl rád svou
ženu, cigarety, dobrou kávu
a Československo, do kterého
se po emigraci v Mexiku vrátil,
aby pomáhal budovat socializ-
mus, bohužel tehdejší mocipá-
ni ho mezi sebe už nepustili,
a teprve po jeho smrti začali ro-
nit krokodýlí slzy. Zachytit jeho
životní kotrmelce v plné šíři se
v krátkosti nedá, ale ukázat ně-
kolika historkami a svědectví-
mi jeho přátel, jaký byl a proč
na něho nesmíme nikdy zapo-
menout, se nám snad přece jen
i za pouhé odpoledne podaří.

Úterý 9. 12. 2014 ve 14.00 hod.
Marie Woodhamsová – 25 let
z Rakouska o Rakousku
Známá novinářka vzpomíná
na to, jak prožívala v Rakousku
revoluční události listopadu

roku 1989. A protože hned po
pádu železné opony ji Český
rozhlas požádal o spolupráci,
začala působit jako rozhlasová
zpravodajka. Když se otevřely
hranice, všichni byli dychtiví
jezdit do Rakouska a Marie
Woodhamsová od rána do ve-
čera psala o zajímavých mís-
tech, pamětihodnostech, ale
také o životě a práci Rakušanů,
a tak zprostředkovávala roz-
hlasovým posluchačům první
obrázky o Rakousku.

Programy pro školy
a zájmové skupiny 
Komentované prohlídky

Řemesla v pořádku
Komentovaná prohlídka expo-
zice seznámí návštěvníky s dě-
jinami řemesel a cechovního
sdružování v sociokulturním
i uměleckohistorickém kontex-
tu od středověku po současnost.
Procházka expozicí je vedena

14
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standardní, interaktivní formou
a je koncipována na 60 minut.
Nutná objednávka předem na
tel. 601 555 080 nebo na e-mailu
oudova@muzeumprahy.cz.

Cukráři a cukrárny
Komentovaná prohlídka vý-
stavou představí vývoj cukrář-
ského umění v celosvětovém
kontextu i s důrazem na vývoj
v českých zemích. Prostřed-
nictvím ukázek raznic, forem
či tvořítek se návštěvníci se-
známí se vznikem nejoblíbe-
nějších cukrovinek.
Prohlídka je vhodná pro žáky
II. stupně ZŠ a pro žáky SŠ.
Nutná objednávka předem na

tel. 601 555 079 nebo na e-mailu
dolezelova@muzeumprahy.cz.

Interaktivní programy 
Ztracení poddaní 
Netradiční muzejní program je
koncipován jako venkovní po-
znávací hra složená z několika
etap. Cílem hry je přiblížit dětem
dějiny ctěnického areálu s důra-
zem na období, kdy jej vlastnil
rod Hrzánů z Harasova. Děti se
prostřednictvím programu sezná-
mí s areálem, zámkem, přilehlý-
mi hospodářskými budovami
a dozví se, jací lidé, mimo pan-
stvo, v takové šlechtické reziden-
ci žili a jaké měli povinnosti. Pro-
gram je vhodný pro I. stupeň ZŠ.

Nutná objednávka předem na
tel. 601 555 080 nebo na e-mailu
oudova@muzeumprahy.cz.

Tovaryšova cesta na
zkušenou
Program je koncipován jako
cesta vyučeného tovaryše jdou-
cího do světa na zkušenou. Na
základě vandrovnické knížky,
kterou děti obdrží po interak-
tivní komentované prohlídce,
se sami vydávají na vandr po
expozici. Formou pracovního
listu, zábavných úkolů a dalších
činností se seznámí s historií ře-
meslnických organizací, s ře-
meslnými obory a jejich speci-
alizacemi, s životem pacholků,
tovaryšů a mistrů i s přísnými
pravidly života uvnitř cechovní
organizace.
Program je vhodný pro I. stu-
peň ZŠ.
Nutná objednávka předem na
tel. 601 555 080 nebo na e-mailu
oudova@muzeumprahy.cz.

Cukr, káva, čokoláda
Doprovodný program k výsta-
vě Cukráři a cukrárny umožní
žákům nahlédnout do období
první republiky prostřednic-
tvím předmětů souvisejících
s pitím kávy, cukrárnami, cuk-
rářskou výrobou a cukrovinka-
mi. Tajemství cukrářské výro-
by představí dioráma prvore-
publikové cukrářské dílny, kde
se žáci hmatem, čichem i zra-
kem seznámí s cukrářským
a perníkářským řemeslem.
Program je realizován od
23. 9. 2014.
Nutná objednávka předem na
tel. 601 555 079 nebo na e-mailu
dolezelova@muzeumprahy.cz.
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Mezinárodní tábor v ně-
meckém Schulzendorfu
13.–20. 7. 2014

V letošním roce jsme přijali
pozvání našich německých
přátel a zúčastnili se meziná-
rodního tábora tentokrát
v Schulzendorfu. Na cestu jsme
se vydali v neděli z holešovic-
kého nádraží a sotva jsme se
rozloučili s rodiči, už vlak uhá-
něl směr Berlín. Zde už čekala
Anke s minibusem, který nás
dopravil přímo do schulzen-
dorfské tělocvičny. „Tady bude-
me bydlet?“ ozývaly se děti roz-
pačitě. „Jasně že ano. A před-
stavte si, že nejenom my!“
zazněla pohotová odpověď.
V horním patře tělocvičny již

byly připraveny dívčí a chla-
pecké „ložnice“. Po chvíli dora-
zil druhý minibus s dětmi z pol-
ského města Kargowa a vzápě-

tí přijely i německé děti. A už
jsme kompletní.
Ještě stále netušíme, co nás
všechno čeká, a tak přichází
na řadu prohlídka Schulzen-
dorfu. Ukazujeme si cestu
k nákupnímu centru, kam, jak
jsme se dozvěděli, každé ráno
někdo půjde kupovat čerstvé
pečivo k snídani. Po návratu
jsme se převlékli do sportov-
ního oblečení a v tělocvičně
se rozdělili do smíšených
družstev. Krátká seznamovací
hra nás pobavila a konečně
jsme se dozvěděli, co bude tý-
denním úkolem. Za dveřmi tě-
locvičny byla poskládána jed-
nokola, waveboardy, žonglér-
ské míčky, šátky, diabola,
talíře s tyčkami, kruhy, švi-
hadla, balanční válce a spous-
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ta dalších věcí, které mají své
místo v cirkuse. Aha! Název tá-
bora – MEZINÁRODNÍ CIRKUS
– se tímto vysvětluje. Ještě ve-
čer jsme začali zkoušet, které
z čísel bude pro nás to nej-
vhodnější. Všechno nám uká-
zal a vysvětlil Hajo, samotný
cirkusový artista.
PONDĚLÍ: Počasí nám trochu
nepřálo, a tak jsme místo na
koupaliště vyrazili na bow-
ling. Večer opět trénink.
Máme se opravdu co učit, aby-
chom na závěr předvedli bez-
vadné cirkusové vystoupení.
Každý si vše vyzkoušel a nako-
nec jsme se rozhodli pro své
číslo. Žongléři, gymnasti, kra-
sojezdci, akrobati nebo snad
klauni?
ÚTERÝ: Než jsme vyrazili do
berlínské zoo, dostal každý
červené tričko s nápisem ZIR-
KUSCAMP 2013. To abychom
se tam náhodou neztratili.
Ulice Berlína byly dost neprů-
jezdné. Z ulic Prahy tohle zná-
me dobře, ale co tu ještě dělají
všichni ti lidé na kolech, kteří
spěchají jedním směrem kam-
si dopředu??? Zanedlouho
jsme se dozvěděli důvod. Do

hlavního města Německa se
právě vraceli čerství mistři
světa ve fotbale z jihoameric-
ké Brazílie. Němci se po dlou-
hých letech dočkali vytouže-
ného titulu a i my jsme byli
úplnou náhodou při tom. Na
vlastní oči jsme viděli jejich
speciální autobus i superpo-
hár pro vítěze světového šam-
pionátu. Byla to tedy parádní
podívaná, ale teď už hurá na
zvířátka!!! 
Po návratu ze zoo a po vydat-
né večeři jsme měli volnou zá-

bavu. Kdo chtěl, trénoval, kdo
nechtěl, využil venkovní hřiš-
tě k hrám. Největší fronta byla
na trampolínu. Po celodenním
výletě bylo třeba se ještě po-
řádně uskákat.
STŘEDA: Při dopoledním ná-
cviku v tělocvičně s námi Hajo
nacvičoval živé pyramidy.
Zpočátku jsme se trochu báli,
ale nakonec to byla zábava.
Jen je třeba se dohodnout,
kdo bude tvořit základnu
a kdo bude vrchol pyramidy.
Náročné dopoledne vystřída-
lo řádění v aquaparku. Tobo-
gán, skluzavky, vodní hrad,
prostě prima den. 
ČTVRTEK: Dnes nás čeká výlet
do Spreewaldu, kterému se pře-
zdívá zelené Benátky. Necelou
hodinku od Berlína se nachází
unikátní krajina. Řeka Spréva
(německy Spree) se ve Sprév-
ském lese rozděluje do nespoč-
tu malých postranních ramen.
A protože hlavním dopravním
prostředkem tu je loďka, která
rozváží dokonce poštu, a použí-
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vají ji i hasiči, prozkoumávali
jsme i my říční labyrint tímto
dopravním prostředkem. Do-
konce jsme ochutnali vyhláše-
né spreewaldské okurky. Ještě
zakoupit nějaký suvenýr a jede-
me na večeři.
PÁTEK: Sluníčko pálí, tak hurá
na koupaliště. Poslední den si
musíme pořádně užít. Krásná
písčitá pláž a zase tobogán. Kdo
by se dnes potil v tělocvičně?

Ale večer nás to nemine. Teď
zbývá jen utratit poslední eura
v nákupním centru za dárky,
sladkosti a také něco pěkného
na sebe. To by se mohlo hodit
i na závěrečnou diskotéku. A už
je tu kostýmová zkouška a po-
slední doladění našich čísel na
zítřejší vystoupení. Konečně
čančání, česání, líčení, obléká-
ní. Jazyková bariéra se ve víru
tance překonává snáz.

SOBOTA: Hned po snídani dora-
zil Hajo. Generální zkouška není
žádná legrace. Večer se na nás
přijdou podívat senioři z místní-
ho domova důchodců a rodiče
našich německých kamarádů
a kamarádek. Celé vystoupení
zahájili „gumoví medvídci“, ná-
sledovalo číslo legračních klau-
nů, žonglování s talíři, jízda na
waveboardech, balancování na
žebříku, triky s tyčkami, akroba-
cie na jednokolech a zlatým hře-
bem večera byly živé pyramidy.
Celý týden jsme se snažili a už
je to tady. Sklidili jsme veliký
potlesk. Německé děti dnes
odešly se svými rodiči a my jsme
strávili poslední noc společně
s polskými kamarády. Vůbec
jsme nemohli usnout, bylo stále
o čem povídat.
NEDĚLE: Balení, úklid, velké
loučení, poslední společné
foto a odjezd. Za rok se snad
setkáme, tentokrát v Polsku.

Iveta Koníčková 
a děti ze ZŠ Vinoř 
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Den se psy
Společnost East West Partners-
hip, o. s., pořádala 23. 8. Den se
psy. Jednalo se o nádhernou
akci, která měla za cíl lepší infor-
movanost veřejnosti a hlavně
dětí o tom, jak se chovat v pří-

tomnosti psa, ať již vlastního
nebo cizího, tak i psa vedoucího
nevidomého. Cílem také bylo
podpořit výcvik vodicích psů.
Bylo možné vidět ukázku zá-
kladního výcviku psa, výcvik
strážních psů a nejrůznější do-

plňkové akce. Byly připraveny
soutěže o nejhezčího a nejposluš-
nějšího pejska. Počasí přálo
a vybralo se 5 000 Kč na ná-
kup chovné feny vodicího psa.

Vinořská kosa 
V sobotu 13. září proběhla ve
Ctěnicích nádherná akce, při
které jsme se mohli přesvědčit,
že trávu lze sekat i bez rámusu,
že orosený nápoj chutná a že
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tradice, krásné kroje a starý um
jsou nádherným dědictvím.
Děkujeme všem účastníkům,
návštěvníkům a firmě STROM,
a. s., za sponzoring akce.

Senioráda
Vážení čtenáři, chtěla bych se
s vámi podělit o krásný zážitek
ze soboty 19. září 2014 na Seni-
orádě ve Ctěnicích. Šlo o spor-
tovně-vědomostní klání seniorů.

Ráno v 8.00 hodin jsme odjeli
autobusem do Ctěnic na sraz
seniorů z Čakovic, Kbel, Let-
ňan, Přezletic, Vysočan a Vino-
ře, abychom si s nimi poměřili
svou sportovní kondici a pa-
měť. Každou obec prezentova-
lo 15 seniorů a do každé disci-
plíny byli obsazeni tři soutěží-
cí. Soutěžními disciplínami
byly – vědomostní kvíz, mini-
golf, pétanque, házení krouž-



ky, nordic walking, střelba
z malorážky a ruské kuželky.

Celou akci uváděl starosta
František Švarc v roli hlavní-
ho rozhodčího společně se se-
nátorem Tomášem Kladív-
kem. Při hodnocení jednotli-
vých disciplín byli platnými
členy poroty žáci ze ZŠ, ředitel
ZŠ A. Teller pak zodpovědně
počítal celkové výsledky. Jak
se ukázalo, nejnáročnější byl
pro všechny vědomostní kvíz,
který velmi přísně a spravedli-
vě hodnotili František Filip
a Zdeněk Hertl. 
Na Seniorádě jsme také přivítali
handicapované občany z domo-
va „Laguna Psáry“, kteří také
soutěžili a byli odměněni me-
dailemi. Celý den proběhl v přá-

telském duchu krásného areálu
Ctěnického zámku za hudební-
ho doprovodu Václava Vorlíčka.
Prezentační stánky tam měly
tyto firmy a organizace: Hob-
by prodejna Hany Hořákové,
KILFIT – Markéta Kilingerová,
Lázně Mšené, Policie hl. m.
Prahy, Senior partners, Part-
ners – finanční poradenství
a Hartmann, v neposlední
řadě Nordic walking Pisenek.

Každá z nich sponzorovala
účastníky drobnými dárky.
Rozběhli jsme se odsoutěžit si
svoji disciplínu. Po sportovním
výkonu jsme se posilnili pro
nás připraveným občerstve-
ním. V dopoledních hodinách
to byla káva a vánočka. K obě-
du byl podáván gulášek s chle-
bem a řízek s chlebem a pitný
režim jsme doplňovali vodou
a čajem. Občerstvení připravil

21



22

kuchař zdejší ZŠ Petr Matou-
šek. O organizaci se postarali
zaměstnanci ÚMČ Praha-Vinoř.
Můžeme být na sebe náležitě
pyšní, protože jsme odvedli
i dobrý sportovní výkon a jako
družstvo jsme se umístili na
prvním místě (foto na titulní
straně).
Dokázali jsme, že i když jsme
dříve narození, máme ještě
stále sílu i chuť si zasoutěžit
a zvítězit. Po rozdání medailí
a ocenění jsme se unavení,
ale spokojení vydali do svých
domovů.
Ještě jednou díky městské čás-
ti a Zámeckému areálu Ctěni-
ce za hezký den.

Jana Kubištová 

Hoffmanův dvůr vás
zve na úterní kinování 
Rádi bychom vás pozvali na pra-
videlné úterní projekce hraných
i dokumentárních filmů, které
startují od října vždy ve 20 ho-
din na Hoffmanově dvoře. Plát-
no 200 x 300 cm navodí skvělou

Vědomostní soutěž: 
1. místo Stanislav Lichtenberg,
3. místo Jana Kubištová

Pétanque: 2. místo Alena Marková

Nordic walking: 2. místo Věra Kučerová

Střelba: 1. místo Stanislav Lichtenberg, 3. místo Milan Klivický

Umístění za jednotlivce
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atmosféru i u oblíbených spor-
tovních přenosů, které budeme
sledovat i v čase, kdy je běžně
Hoffmanův dvůr uzavřen.
14. říjen NEJVYŠŠÍ NABÍDKA
(Drama / Romantický / Myste-
riózní / Krimi – Itálie, 2013)

Láska ke kráse může být zniču-
jící. Vstupné 50 Kč
21. říjen DĚCKA JSOU V PO-
HODĚ (Drama / Komedie –
USA, 2010). Film vypráví
o dvou dětech, jejich dvou
matkách lesbičkách a otci, kte-
rý daroval sperma na umělé
oplodnění. Vstupné 50 Kč.
28. říjen PUTINOVY HRY
(Dokumentární film – Izrael,
Rakousko, Německo, 2014)
Film z mezinárodního festiva-
lu o lidských právech – Jeden
svět. Snímek Putinovy hry za-
chycuje nejen zničenou divo-
kou přírodu, ale také přebu-
jelou korupci v jádru Putino-
vy olympiády. Vstup zdarma.
4. listopad TAHLE ZEMĚ
NENÍ PRO STARÝ (Krimi /
Thriller / Drama – USA, 2007)
Film získal tři ceny BAFTA, dva
Zlaté glóby a čtyři Oscary za
nejlepší film, nejlepší režii, nej-

lepší adaptovaný scénář a nej-
lepší mužský herecký výkon ve
vedlejší roli. Vstupné 50 Kč.
11. listopad PĚNA DNÍ (Dra-
ma / Fantasy / Komedie –
Francie, Belgie, 2013)
Dle románu francouzského
spisovatele a bohéma Borise
Viana, který vytvořil v romá-
nu Pěna dní obraz čisté lásky,
jenž učaroval několika genera-
cím čtenářů. Vstupné 50 Kč.
18. listopad VIVA CUBA LIBRE
(Dokumentární film – USA, 2013)

Film z mezinárodního festiva-
lu o lidských právech – Jeden
svět. Režisér Jesse Acevedo od-
haluje divákům odvrácenou
stránku života na „ostrově svo-
body“, kterou v katalozích ces-
tovních kanceláří nenalezneme.
Vstup zdarma.
25. listopad RIVALOVÉ (Dra-
ma / Životopisný / Sportovní
/ Akční – USA, Německo, Velká
Británie, 2013). Skutečný pří-
běh dvou brilantních řidičů
a odvěkých rivalů Nikiho Lau-
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dy a Jamese Hunta, a to jak
v jejich profesním, tak v osob-
ním životě. Vstupné 50 Kč.

Také bychom vás rádi
pozvali na koncerty:
TANGO & MIROSLAV IMRICH
– koncert – pátek 17. října
2014 ve 20 hodin. V dobách,
kdy u nás rockových zpěváků
bylo jako šafránu, působil Mi-
rek se svým osobitým proje-
vem jako zjevení z jiného svě-
ta. Snadno jste mu uvěřili kaž-
dé slovo, každé gesto, a to jak
v prvním „zadumaném“ obdo-
bí Abraxas, tak i v jeho pozděj-
ší veselejší podobě v Tangu,
kde byl prvotní repertoár se-
staven právě z věcí nevyuži-
tých v Abraxas.
DĚDA MLÁDEK ILLEGAL BAND
– koncert – čtvrtek 30. října

2014 ve 20 hodin. Po obrovském
úspěchu se k nám opět vrací
tato tolik oblíbená hudební
partička, kterou již není třeba
představovat.
SVATOMARTINSKÉ HODOVÁ-
NÍ & PRÓTEUS – koncert – pá-
tek 14. listopadu 2014 ve 20 ho-
din. Pečená husička, mladá
vína a tradičně skvělá kapela
Próteus v restauraci U Černínů.
MILAN SCHELINGER & BAND
– koncert – pátek 28. listopa-
du 2014 ve 20 hodin. Nestár-
noucí písničky Jiřího Schelin-
gera zpívá jeho bratr se svou
kapelou. 
RADKA FIŠAROVÁ – koncert
– středa 3. prosince 2014 ve
20 hodin. Francouzský šanson
je náplní její koncertní činnos-
ti v programu Malá pocta vel-
ké Edith. Za doprovodu akor-

deonu přivítáme tuto famózní
šansoniérku také u nás v re-
stauraci U Černínů. (Nový ter-
mín koncertu, který byl přesu-
nut ze zdravotních důvodů.)
Více informací o plánovaných ak-
cích se dozvíte na www.hoffma-
nuv-dvur.cz a www.ucerninu.cz.
Změna programu vyhrazena.
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V Kulturním a vzdělávacím cen-
tru Vincent probíhají od září
vzdělávací, hudební a pohybo-
vé kurzy pro malé i dospělé,
pro mladé i seniory.

Hudební škola Yamaha
V pondělí dopoledne je v sále
v přízemí Vincenta kurz hu-
dební školy Yamaha, vedený

lektorkou Mgr. Zuzanou Bar-
tošovou. Na tomto kurzu se
učí děti od 4 do 18 měsíců
věku poznávat svět hudby
prostřednictvím senzomoto-
rických zkušeností. Pro děti
od 18 měsíců do 4 let věku
jsou v tomto kurzu tematické
písně, rytmické hry, elemen-
tární hra na hudební nástroje

a pohybové hry spojené s po-
slechem hudby.

Taneční škola HIT
Opět od října ve
středu a v pátek.
Na tanečky chodí
děti již od 2,5 let
a učí se základní
taneční pohyby jako princez-
ny a baletky. Na hodinách mo-
derních tanců pro děti a mlá-
dež se učí základy latinských
tanců, objevují se i různé prv-
ky hip-hopu a diska, děti si
připravují na vystoupení tan-
go a quickstep. Nevybíráme
jen talenty, chceme, aby ta-
neční pohyb byl zábavou
a průpravou do budoucna.

TANEČNÍ ŠKOLA HIT
VE VINCENTU

Tanec je vhodný pro všechny bez
rozdílu věku, koho baví se hýbat.

Naše škola se zabývá 
nesoutěžní formou tance, 

to znamená, že na hodiny může
přijít každý, kdo má chuť.

Děti od 2,5 let mají minitanečky
ve středu od 10.00 hod.

Děti od 3 let mají tanečky pro
nejmenší v pátek od 15.45 hod.

Děti od 3. třídy mají hodiny moder-
ních tanců v pátek od 16.30 hod.
Těším se na vás, Hana Jozová
Dluhošová, taneční mistrová
Informace a přihlášky na: 
www.tanecniskola-hit.cz
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Cvičení s klaunem
Cvičení s klaunem
je skupinové cvi-
čení pro děti s ro-
diči s fyziotera-
peutkou Gabri-
elou Válkovou. Jedná se
o všestranně rozvíjející cviče-
ní se zaměřením na  prevenci
vadného držení těla, posílení
hlubokého stabilizačního sy-
stému, a to hlavně pomocí fit-
ballů a nestabilních ploch. Sna-
žíme se také o aktivaci nožní
klenby a prevenci plochonoží.
Cílem je zlepšení celkové koor-
dinace, motoriky a vnímání těla
u dětí. Dále kolektivní a senzo-
motorické hry, škola zad, využití
různých sportovních a rehabi-
litačních pomůcek. Vše hravou
a zábavnou formou.

Výuka hry na hudební
nástroje
Výuku hry na hu-
dební nástroje ve
Vincentu zajišťuje
Pavel Hokr – hu-
dební škola. Většina zájemců
bere hraní na nástroj jako koní-
ček, aby si zahráli pro radost.
Chtějí hrát skladby nebo písnič-
ky, které je baví a které znají.
Podle toho také k výuce přistu-
pují učitelé – nemají dané žád-
né osnovy, ale snaží se indivi-
duálně každého naučit písničky
tak, aby zněly hezky v rámci
jeho schopností. Výuka klavíru
funguje už několik let a počet
zájemců roste. V současnosti
klavír funguje 3 dny v týdnu –
úterý, středa a čtvrtek. Termíny
výuky hry na klavír s lektorkou

Kristýnou Kolajovou jsou již
skoro obsazené. Stejně je tomu
i s výukou zobcové flétny. Od
ledna roku 2013 začala v pon-
dělí fungovat také výuka kyta-
ry s lektorem Vítem Střelbou.
V letošním roce se budou konat
předvánoční koncerty v Mari-
apoli v těchto termínech: 
4. 12. 2014 od 17 hod.
4. 12. 2014 od 18.30 hod.

Kurz zpěvu
V kurzu zpěvu, který vede
Mgr. Markéta Dvořáková v úterý
od 18.00 hodin, je hlavní priori-
tou naučit se vnímat své tělo jako
svůj dokonalý nástroj, být scho-
pen ho svobodně používat s vy-
užitím všech dispozic, které nám
byly dány. Učíme se sjednotit
dech, hlas a pohyb v jeden har-
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monický celek, čímž se tělo ener-
gicky ukotvuje, nabije, vylaďuje
a psychická odolnost sílí. Častým
užíváním se dechová a hlasová
cvičení stávají nástrojem k dosa-
žení psychické a tělesné stability.
Správné pěvecké a dechové ná-
vyky pak fixujeme zpíváním lido-

vých písní. Pěvecké zkušenosti
nemusí být žádné, důležité je
pouze nadšení a radost z práce.

Dramatický kroužek
Od října začne opět vždy
v úterý dramatický kroužek
pro děti s Mgr. Hanou Weis-

hauptovou. Hrajeme si, na co
nás napadne, zpíváme, tančí-
me, učíme se mluvit, aby nám
všichni rozuměli, a na konci
z toho všeho se snažíme vy-
tvořit představení, ze kterého
máme radost, a snažíme se,
aby ji měli i druzí.
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Výtvarníček
Výtvarníček s Verčou bude zno-
vu otevřen od října 2014. Jedná
se o výtvarný kroužek ve čtvr-
tek od 16.00 hodin pro všechny
šikovné děti od 3 let. Pojďte
s námi stříhat, lepit, modelovat
z keramické hlíny, vyzkoušet si
různé výtvarné techniky, míchá-
ní barviček, naučit se kreslit zví-
řátka a spolupracovat s kamará-
dy atd. Předběžné přihlášky pro
kurz Výtvarníček zasílejte na 
e-mail: knihovna@praha-vinor.cz.

Německý jazyk
Od září 2014 se
v úterý od 18.00 ho-
din ve Vincentu opět
rozběhl kurz němec-
kého jazyka pro po-
kročilé. Vyučuje se podle jedné
z moderních, všestranně zaměře-
ných učebnic nakladatelství Hu-

ber. V kurzu pro pokročilé se fre-
kventanti učí zvládat všechny
čtyři jazykové dovednosti, totiž
porozumět mluvenému slovu ro-
dilého mluvčího, porozumět čte-
nému textu v německém jazyce,
zvládnout správně psanou for-
mu jazyka a umět se samostatně
v cizím jazyce vyjadřovat.

Španělský jazyk
Od října budou ve čtvrtek večer
opět kurzy španělštiny. Věděli
jste, že španělština je po čínšti-
ně druhým nejpoužívanějším
mateřským jazykem světa? A že
španělsky mluví více než
430 milionů lidí? A že se španěl-
sky bez problémů domluvíte
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i v USA a rozumět vám budou
i Brazilci a Portugalci? Pojďte se

připojit k milionům lidí, kteří
se španělsky již učí, a vyberte si
některý z kurzů ve Vincentu.
Přijďte si uprostřed pracovního
týdne vyčistit hlavu, dozvědět
se něco nového a zasmát se
s novými „spolužáky“.

Anglický jazyk
Lingva Ludus – jazykové kurzy
angličtiny a italštiny, literární
dílny Kláry Löwensteinové,
Ph.D. Od září a října se nano-
vo ve Vincentu otevírají skupi-
nové a individuální kurzy an-
gličtiny a italštiny pro před-
školní, školní děti a dospělé.
Formu a obsah lekcí i počet
studentů ve skupině si určuje-
te sami. Výuka bude probíhat
dopoledne/odpoledne v pon-
dělí, ve středu a v pátek.

Lingva Ludus 
lektorky Kláry
Löwensteinové,
Ph.D. 
Od září jsme ve
Vincentu otevřeli
19 individuálních a skupino-
vých kurzů angličtiny a italšti-
ny pro nejmenší, předškolní
a školní děti a více či méně do-
spělé (teenage, obecné a pro-
fesní kurzy) všech jazykových
úrovní. Výuka přípravek probí-
há podle story-based a interdis-

ciplinárních metod ve vybra-
ném jazyce, s kulturními a envi-
ronmentálními přesahy, u do-
spělých vytvářím individuální
plány spolu se studenty. 
Řediteli KVC Vincent velice dě-
kuji za zakoupení učebních ma-
teriálů pro všechny studenty
skupinových kurzů!
Vzhledem k poptávce po dopo-
lední angličtině pro nejmenší
nabízím od 14. října Angličtinu
pro nejmenší (3–4 roky) v úte-
rý od 10.00 do 10.45. Zájemci
mne prosím kontaktujte na kla-
ralowenstein@yahoo.it
(724 909 585).
Nastal podzim a čas vyprávění,
čtení a tvořivého koutečkování,
proto děti znovu zvu od 18. říj-
na na sobotní Pohádkové dílny
od 10.00 do 11.45 (5–11 let),
tentokráte u příležitosti dvou-
setletého jubilea vydání pohá-
dek bratří Grimmů. Do dílniček
je nutné se hlásit předem.

Pastelově tvůrčí podzim vám
všem přeje K. L.

Pilates
V pondělí, ve čtvr-
tek a v neděli ve
večerních hodi-
nách probíhá
v sále cvičení pila-
tes, jež vede lektorka pí. Radana
Štorkánová. Tuto cvičební me-
todu vyvinul Joseph H. Pilates,
který se narodil v roce 1880
v Německu. Sestavil soubor cvi-
ků pro posílení, pohyblivost
a kontrolu těla. Tato metoda se
neustále vyvíjí a upravuje podle
nových poznatků fyzioterapie
a podle problémů, které přináší
dnešní životní styl, kterému
chybí zdravý pohyb a ve kterém

převládá sedavé zaměstnání. Pi-
lates se cvičí pomalu a soustře-
děně za pomoci uvědomělého
dýchání. Každý cvik vychází ze
silného středu těla, tzv. „power
house“. V úterý probíhá od
16.00 hod. také kurz pilates pro
děti a ve středu od 8.15 hod. je
ještě ranní cvičení pro dospělé.
Co je pilates?
Cvičení, které se dokáže přizpů-
sobit jak vaší kondici, tak i pohy-
bovým dispozicím. Zaměřuje se
hlavně na hluboké kosterní sva-
ly, které způsobují bolesti zad.
Při cvičení lépe poznáte své tělo.
Bolí vás záda? – poradíte si
s bolestí zad pravidelným pro-
tažením, naučíte se správnému
držení těla
Sportujete nebo máte fyzic-
ky náročnou práci? – protáh-
nete přetížené a zkrácené svaly,
srovnáte asymetrické zatížení
Máte sedavé zaměstnání? –
posílíte ochablé svaly, protáh-
nete sezením zkrácené svaly
Schází vám pohyb? – kom-
plexně posílíte tělo a vrátíte
mu pružnost
Máte stres v práci? – relaxuje-
te cvičením, protáhnete stre-
sem stažené svaly
Kurzy pilates pro ženy od
září v KVC Vincent: 
Středy 8.15 hod., čtvrtky 18 hod.,
čtvrtky 19 hod., neděle 18 hod.
Novinky od září:
Pilates KIDS pro dívky 7–12 let
– úterý od 16 hod.
Pilates pro muže – bude otevře-
no v případě naplnění kurzu
Víkendový cvičební pobyt pro
ženy (2 noci) – podzim 2014 –
úžasný relax se cvičením v pří-
jemném prostředí, který si roz-
hodně jednou ročně zasloužíte!!! 

Efektivní
systém
výuky
španělštiny

www.ucitelspanelstiny.cz
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Bližší info se dozvíte na
www.studiozp.cz nebo kontak-
tujte Radanu Štorkánovou, mo-
bil: 731 485 125.

Bodystyling
Lekce bodystylingu vedené paní
Habartovou jsou v pondělí,
v úterý a ve čtvrtek. Bodystyling
pomáhá rovnoměrně formovat
a zpevňovat postavu. Trénink se
soustřeďuje na formování svalů
celého těla s důrazem na problé-
mové partie – stehna, hýždě
a břišní svaly. Jedná se o účin-
nou kombinaci aerobního a po-
silovacího cvičení. Úvodní část
(5–10 min.) je věnována zahřátí
a aktivaci svalového aparátu.
Další část je v mírně aerobním
tempu tak, aby docházelo
k efektivnímu spalování, trvá
cca 20–30 min. a může obsaho-
vat (a dost často i obsahuje:-))
i lehce posilovací cviky. Dále se
pak lekce „nenápadně“ přelévá
do posilovací části, která trvá
cca 10–20 min., a efektivně a po-
stupně probírá  svalové skupiny
celého těla s důrazem na problé-
mové partie – stehna, hýždě
a břišní svaly. Závěrečná část
(5–10 minut) je věnována prota-
žení a celkové relaxaci.
Kurzy od 1. 9. 2014 v KVC Vin-
cent, Praha-Vinoř.

Bodystyling s Janou
(novinka)
Formování svalů celého těla
s důrazem na problémové par-

tie – stehna, hýždě a břišní sva-
ly. Ke zvýšení svalového trénin-
ku používáme váhu vlastního
těla, ale také činky a gumičky.
A na závěr? 
Přece nezbytný strečink.
Pondělí 19.00–20.00 
(17 lekcí/1 530 Kč)
Pondělí 20.00–21.00 
(17 lekcí/1 530 Kč)
Úterý 19.30–20.30 
(18 lekcí/1 620 Kč)
Čtvrtek 20.00–21.00 
(18 lekcí/1 620 Kč)
Pátek 19.00–20.00
1x 14 dní – nemusíte nejezdit
na víkend či hory, střídejte
volný víkend a cvičení!
Září–leden: 9 lekcí za skvělou
cenu 800 Kč!
(26. 9., 10. a 24. 10., 7. a 21. 11.,
5. a 19. 12., 6. a 23. 1.)
Noví zájemci si mohou po před-
chozí dohodě vyzkoušet hodi-
nu nezávazně a zdarma. 
Tato možnost platí i během kurzů.
Na kurz je nutné se nahlásit
buď mailem na adresu: 
janina.habartova@gmail.com,
nebo na tel.: 602 840 905. 
www.primatelo.cz
Poslední volná místa!

Zumba
Zumba je taneční
fitness cvičení
(vede paní Lucie
Burdová ve středu
od 18.45 hodin)
inspirované latinskoamerickou
hudbou, které používá meziná-
rodní hudbu a taneční pohyby,
a vytváří tak dynamický, zábav-
ný, veselý a účinný fitness sy-
stém. Hodina zumby kombinuje
rychlé a pomalé rytmy, které po-
silují a tvarují tělo stejným pří-

stupem, který používá aerobní
a fitness cvičení, a dosahuje tak
vyvážené směsi kardiocvičení
a posilování svalstva. Zumba po-
užívá některé ze základních
principů aerobního, intervalo-
vého a posilovacího cvičení, aby
bylo dosaženo co největšího
spalování kalorií, kladných
účinků na kardiovaskulární sy-
stém a celkového posílení těla.
Taneční pohyby založené na
kardiocvičení představují snad-
né kroky zahrnující tvarování
těla zacílené na oblasti, jako
jsou hýždě, paže, trup, břicho
a nejdůležitější sval lidského
těla – srdce. Hodiny zumby
rychle a snadno zvládnou ta-
nečníci i lidé bez tanečních zku-
šeností, protože zkušeností
s tancem není zapotřebí. Na ho-
dině zumby vzniká atmosféra
podobná party, která povzbu-
zuje netanečníky, účastníky,
kteří nejsou zvyklí cvičit, i ty,
kteří se skupinových cvičení
dříve účastnit nechtěli. Zumba
je nejúčinnějším, nejvynaléza-
vějším a nejzábavnějším cviče-
ním určeným pro všechny. 

Senior fitnes 
Cvičení pro seniory vedené
Mgr. Arnoštem Böhmem probí-
há v úterý od 10.45 hod. Jedná
se o zdravotní protahovací, po-
silovací a relaxační cvičení
v různých cvičebních polohách
(vestoje, v kleku a vleže), pří-
padně s využitím overballu
(malý měkký míč). Také se při
tom zaměřujeme na trénink
správného dýchání. Web Senior
fitnes má své informační stránky
www.seniorfitnes.cz, a to o všech
svých činnostech, jako např.
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Seznam knižních 
novinek 3. čtvrtletí
2014

O Červené Karkulce. Little Red
Riding Hood
Pec nám spadla

Adamson Lydie
Kočka v rouše vlčím

Awdry Gilbert
O mašince Tomášovi 6

Baker Robin
Prazákon přežil v pekelném ráji

Baldwin Rosecrans
Paříž – má zhouba a láska 

Bernard Stanislav 
Tvrdohlavý muž

Brezina Thomas C.
Případ pro tebe a Klub tygrů.
Pobřeží koster

Březinová Anna
Prokletí harému

Burdová Michaela
Volání sirény 
Prokletí

Cordonnier Marie
Alison milovaná kejklířka

Čermáková Dana
Zdeněk Svěrák

Dickson Louise
Detektivní kancelář Ája a Ben

Disney Enterprices 
Disney. Knížka na rok 2011

bridž, výuka angličtiny a výše
uváděné zdravotní cvičení. 
Informace – A. Böhm, 
tel.: 608 709 853, 
e-mail: arnostbohm@centrum.cz
www.seniorfitnes.cz.

Hledáme zájemce
o trénink řeckořímského
zápasu a volného stylu
- zápasnická přípravka pro
děti (8–13 let)
Zaměřeno na rozvoj obrat-
nosti, pohyblivosti a síly, zá-
kladní dovednosti v zápase
pomocí různých úpolových
cvičení a her (přetahy, přetla-
ky, úpolové hry), s cílem v bu-
doucnu se účastnit mládežnic-
kých turnajů.

- zápasnický trénink pro star-
ší žáky (od 13 let) a muže
Podobná náplň hodin jako
u mladších žáků s větším dů-

razem na zápasnickou techni-
ku a tréninkové zápasy, cílem
by měla být účast na zápasnic-
kých turnajích, ale rovněž zí-
skání a zlepšování se v zápase
a silové úrovni všech cvičenců
i bez ambicí soutěžit.
Tréninkové kurzy povede Ar-
nošt Böhm, bývalý učitel tělo-
cviku a rovněž profesionální
trenér zápasu a metodik úpolo-
vých sportů v ČSTV, reprezen-
tant Československa v zápase,
držitel titulu Mistr sportu, mistr
Československa ve volném
stylu v roce 1975, 1976, 1978
a mistr Československa v řecko-
římském zápase v roce 1980
a 1981, jako trenér působil
v tréninkovém centru dětí
a mládeže Bohemians.
Informace – A. Böhm, 
tel.: 608 709 853, 
e-mail: arnostbohm@centrum.cz

Vít Mokrý, ředitel KVC Vincent

Setkání se stylistkou
Danou Beranovou
V MC Bublina
28. listopadu
od 18 hodin.
Poradíme vám,
jak se správně
obléci pro růz-
né příležitosti, jaký styl oble-
čení zvolit pro váš typ posta-
vy, pomocí barevné typologie
pro vás najdeme vhodné bar-
vy a naučíme se, jak je kombi-
novat. Vysvětlíme vám, jaké
šperky a doplňky mohou pod-
trhnout vaši osobnost. Vy-
zkoušíme si různé způsoby
vázání šátků.
Každá žena je zajímavá, na kaž-
dé je něco krásné. Nebojte se to
své krásné najít a ukázat je
všem!!! Rezervace nutná (pouze
10 míst) na knihovna@praha-vi-
nor.cz. Vstupné: 100 Kč.
www.stylistkaberanova.cz 
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Drozda Robert
Pohádky přednosty Drahoráda

Erikson Thomas
Mentalista

Erskin Barbara 
Úkryt před světem

Fojtová Věra
Prokletí lipovského dvora

Gawande Atul
Komplikace – chirurgovy 
poznámky

Gruber Václav
Zastřelte toho chromého koně

Hamplová Sylva
Mluvnice italštiny

Heitmann Tanja
Zimní měsíc

Choderlos de Lacios, Pierre
Ambrosie-Francois 
Nebezpečné známosti

Jackson Vina 
80 dní. Barvy smyslnosti

James Peter
Dokonalá vražda

Jehlíková Blanka
Léto na Korsice. Sabat

Kessler Leo
Jatka na řece Odon

Kovaříková Blanka
Zločin & vášně za rady Vašátka

Kryl Karel
Půlkacíř

Křesťanová Lucie
Pohádky a vyprávění 
o pejscích

Kun Krystyna
Bouře. Údolí

Laureen Anne
Tauranga, můj osud

Lönnaeus Olle
Velké srdce Mika Larssona

Máral Sándor
Judita

Mennen Patricia
Volání Kalahari

Mlynářová Marcela
Požitkářka. Z lodiček do holin.
Zač je života loket

Mongredien Sue
Zatoulané štěňátko

Naxera Karel
Reinkarnace – Opožděný 
návrat

Nedjma 
Cesta smyslnosti

Nesvadba Josef
Jak předstírat smrt

Petráková Monika
Jemnolásky

Petrová Sylva
Vodníci v Čechách

Pospíšilová Zuzana
O kuřátku ze dvorečku.
O mravenečkovi z lesa

Prokšová Jitka
Past na duši

Przewozniak Marcin
Ahoj, Markétko!

Sacher Richard
Simona Monyová. Život a smrt.
Největší úlety mého života

Saini Caitlin
Sněhové vločky

Spark David
Vězeň z Guantánama

Stainfort Alexander
Pod maskou nevinnosti

Struhárová Jana
Jako šelma

Sypal Jaromír
Psí život na sídlišti

Šmerglová Zuzana 
Bubu už se nebojí

Taylor Patrick 
Doktore, bacha na ženský!

Velíšková Olga
Parlons Francois!

Veron John
Zavři oči

Waid Mark
Fantastic Four

White Danny
1D One Direction

Wood Tom
Krycí jméno Tesseract. Lovec

Zweig Stefan
Marie Stuartovna

Žáček Jiří
Jak se chodí do světa a další
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Třídy: Celkový počet žáků 480,
průměr 25,3 žáka na třídu. V le-
tošním školním roce jsme 1. 9.
přivítali 3 první třídy, celkem
81 dětí.
Oproti loňskému roku nám
přibylo 40 žáků a jedna třída.
Třídy jsou hodně naplněné,
často se musí dělit na skupiny.

TŘÍDA ŽÁKŮ 
CELKEM HOCHŮ DÍVEK TŘÍDNÍ UČITEL

I. A 28 15 13  Monika Dragounová

I. B 26 11  15  Blanka Kubíčková

I. C 27 12 15  Barbora Vývodová

II. A 29 17 12  Eva Henzlová

II. B 30 19 11  Marie Vyskočilová

III. A 25 16   9  Andrea Drmotová

III. B 25 16   9  Iveta Boušová

III. C 25 14 11  Iveta Koníčková

IV. A 24   9 15  Zuzana Štočková

IV. B 24 11 13  Alžběta Slavkovská

IV. C 20   9  11  Petra Cittová

V. A 32 16 16  Michaela Králová

V. B 30 16  14  Blanka Zemanová

VI. 31 22    9  Marie Brothánková 

VII. 32 16  16  Adéla Kocmanová

VIII. A 19 13   6  Jaroslava Schytilová

VIII. B 19 11    8  Soňa Tomková

IX. A 19 11 8  Jaroslava Hrubá

IX. B 15   6 9  Iva Křemenová

Nový školní rok 
Organizace:
podzimní prázdniny 25.–29. 10. 2014
vánoční prázdniny 20. 12. 2014 – 4. 1. 2015
pololetní prázdniny 30. 1. – 1. 2. 2015
jarní prázdniny 28. 2. – 8. 3. 2015
velikonoční prázdniny 2.– 6. 4. 2015
vyučování končí v úterý 30. 6. 2015
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Z prostorových důvodů jsme
opět museli otevřít dvě třídy
v budově na Vinořském náměs-
tí (2. A a 2. B). Prostory posta-
vené na půdě hlavní budovy

školy jsou mimo jiné využívány
školní družinou, kde máme ma-
ximální možný počet dětí, tedy
150. Při vyzvedávání dětí z dru-
žiny funguje paní vrátná, vylep-
šené spojení pomocí telefonů
funguje. Během prázdnin byla
dokončena rekonstrukce výva-
řovny školní jídelny, nově zde
můžete objednávat a odhlašovat
obědy přes internet – přístupová
adresa je www.jidelna.cz. Všech-
ny potřebné informace nalezne-
te na webu školy, adresa zůstala
stejná: www.zsvinor.cz.

Kroužky 
Nabídka kroužků obsahuje 34
skupin, některé i vícekrát týd-
ně a je zveřejněna na interne-
tu. Žáci prvního až pátého
ročníku dostali tištěnou na-
bídku, kde si označovali poža-
dované kroužky.
Kroužky začínají obvykle kon-
cem září nebo první týden
v říjnu a končí koncem května
nebo začátkem června. Krou-
žek s hodinovou týdenní dota-
cí stojí   od 400 do 700 Kč za
pololetí – podle počtu dětí
a náročnosti na pomůcky.
Kroužky s vícehodinovou tý-
denní dotací jsou úměrně
dražší. Letos nově můžete pla-
tit i za kroužky příkazem
k úhradě. Žádáme všechny,
kteří toho využijí, aby důsled-
ně dodrželi pokyny k platbě –
v případě velkého množství
nedohledatelných plateb by-
chom museli od tohoto způso-
bu ustoupit. Možnost platit
v hotovosti zůstala zachována.

Sport
Jako každoročně byli v červnu
vyhlášeni nejlepší sportovci
školy. Za rok 2013/14 se jimi
stali Kateřina Roučková a Matěj
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Vevera. Novou sportovní sezonu
jsme otevřeli 26. září, tentokrát
již XXVIII. ročníkem běhu „Mira-
novy duby“, přeboru školy
v přespolním běhu. Zúčastnilo
se rekordních 350 dětí. Výsled-
ky jsou na webu školy.

Připravujeme 
Pro letošní zimu jsme si zamlu-
vili na lyžařský kurz opět Hor-
ský hotel Vltava ve Strážném

v Krkonoších – jedeme sem
již počtvrté, zatím jsme byli
vždy spokojeni. Kurz proběh-
ne 7.–14. 2. 2015. Je určen pro
žáky 7. ročníku, těch je letos
pouze 32 (obvykle všichni
nejedou), budeme doplňovat
o zájemce z devátého a osmé-
ho ročníku. Pokud vyjede ně-
která třída na školu v přírodě,
byl od čtvrtého ročníku výše
určen jednotně termín první
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týden v červnu. Výjezdy v na-
hodilých termínech nám na-
rušovaly výuku.

Třídní schůzky 
Od letošního školního roku
jsme ustoupili od společné
podzimní schůzky v jídelně,
protože už bychom se nevešli.
Přidali jsme navíc dva termí-
ny, takže schůzky budou cel-
kem čtyřikrát. První (organi-
zační) už proběhla 25. 9., další
budou v termínech 27. 11.
2014, 19. 3. 2015 a 14. 5. 2015.
Zde se již bude řešit přede-
vším prospěch a chování dětí.
Možnost individuální schůzky
s kterýmkoliv z učitelů nebo
z vedení školy zůstává zacho-
vána, je potřeba se ale pře-
dem telefonicky domluvit.

Schůzka rodičů 
budoucích prvňáčků 
Pro zájemce o zodpovězení
dotazů a prohlídku školy z řad
rodičů budoucích prvňáčků
děláme tradičně schůzku
v prosinci. Letos bude v úterý
9. 12. 2014 od 17 hod. ve škol-
ní jídelně. Srdečně vás zveme.

Mikroskopie hrou 
Na začátku školního roku 9. 9.
jsme navštívili výstavu Mikro-
skopie hrou v Kongresovém
centru na Vyšehradě, proběh-

la jako součást světové konfe-
rence. Vybrali jsme si téma
o nanotechnologii. Velmi zá-
bavnou a odlehčenou formou
byla dětem představena jedna
z nejdražších surovin na světě

– zlato. Pozorovali jsme jeho
různá skupenství a změny bar-
vy. Dále jsme se pomocí míče
a stavebnice dozvěděli, jak
malé jsou nejmenší stavební
kameny, z kterých je složeno
vše kolem nás. Vysvětlili jsme
si také, proč jsme si v rámci
rodiny podobní a z čeho se
skládá lidské tělo. Výlet se
nám moc líbil a už se těšíme
na další.

třídní učitelky: 
Andrea Drmotová (3. A) 

a Iveta Boušová (3. B)
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O třídu větší 
Mateřská školka Vinoř
Od letošního školního roku
jsme se rozrostli o další, v po-
řadí již osmou třídu. Podařilo
se nám ji otevřít na Vinoř-

ském náměstí a září novým
nábytkem, hračkami a pomůc-
kami. Předškolní děti jsou
v prvním patře stejně jako
školáci. Úžasné je, že pozadu
nejsou ani třídy v původní bu-

dově mateřské školy, v Miku-
lovické ulici. Po novém nábyt-
ku přišly na řadu nové podla-
hy a dveře. Dětem se v novém
prostředí moc líbí, což nám
okamžitě sdělovaly.
Pokud zavzpomínáme na prázd-
niny, musíme se pochlubit dal-
ším ročníkem letní školky. Pro
naše děti se konala prvních
14 prázdninových dnů. První
týden byl tematicky „duhový“,
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a proto jsme si pozvali pana
Václava Štrassera s vystoupe-
ním Duhové bubliny. Dětem
se to moc líbilo a dokonce si
vyzkoušely, jak těžké je tako-
vou bublinu vykouzlit. Druhý
byl týden „havajský“. Počasí
nám moc nepřálo, museli
jsme si pravou Havaj vykouz-
lit alespoň ve třídě. Pozvali
jsme si pány Jiřího Pejšu a Lu-
káše Vídenského, jejichž pro-
jekt „Bubnování v kruhu“
symbolizuje spojení a udrže-
ní vzniklé energie uvnitř celé
skupiny. Jako praví domorod-
ci jsme si zabubnovali a za-
tančili, moc se nám to líbilo,
obzvláště bubnování našich
jmen nebo lidových písniček.
Školní rok nám začal a my se
vzájemně poznáváme, učíme
se pravidla, starší děti se při-
hlašují do kroužků, které
naše mateřská školka nabízí.
V letošním školním roce bu-
deme mít kroužek anglického
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jazyka, výtvarný, sportovní,
hudební a nesmíme zapome-
nout na přípravu předškoláč-
ků do 1. tříd. 

V listopadu začneme jezdit do
bazénu v Čelákovicích. Připra-
vujeme opět mnoho akcí, kte-
ré zpestřují náš život ve školce.

Jedné jsme si již zúčastnili.
Děti ze třídy Lištiček se vypra-
vily na výstavu zahrádkářů,
kterou vždy moc obdivujeme.
A protože nám školní rok prá-
vě začal, v příštím vydání vás
rádi budeme informovat
o dalším dění v naší školce.
Za kolektiv MŠ Jana Kovářová



41

Evropské setkání 
mladých – i u nás 
ve Vinoři
Od 29. prosince 2014 do 2. led-
na 2015  se setkají desetitisíce
lidí z celé Evropy i dalších kon-
tinentů v Praze na 37. evrop-
ském setkání mladých. Komu-
nita Taizé toto setkání připravu-
je ve spolupráci s křesťanskými
společenstvími z Prahy a jejího
okolí. Program se skládá z něko-
lika velmi jednoduchých prvků:
sdílení myšlenek a zážitků v me-
zinárodních skupinkách, spo-
lečné modlitby, tematická setká-
ní a sdílení společného času
s hostitelskými rodinami.
V minulých letech byli všichni
nebo téměř všichni účastníci

ubytováni v rodinách města,
které setkání hostilo, nebo
v jeho okolí. Všichni obyvatelé
Prahy a jejího okolí budou zvá-
ni, aby otevřeli své domovy
a aby zažili společné momenty
s mladými.  Obyvatelé Prahy
a okolí se budou moci také za-
pojit do programu, a to bez
ohledu na věk, aniž by potře-
bovali vstupenky nebo se mu-
seli předem někde přihlašovat.
Mezi dalšími místy, která ev-
ropská setkání už hostila, byla
města Řím, Berlín, Londýn, Pa-
říž, Brusel, Varšava, Vídeň, Bu-
dapešť, Barcelona, Ženeva a Li-
sabon. V Praze není setkání po-
prvé, konalo se tu už v roce
1990, kdy sem po otevření hra-

nic a pádu komunismu přijeli
desetitisíce mladých. Také do
Vinoře zamíří mladí lidé z celé-
ho světa, budou zde bydlet
v rodinách a účastnit se progra-
mu, který se bude dopoledne
odehrávat ve Vinoři a odpoled-
ne na jiných místech Prahy.
Kdo by se chtěl o setkání více
dozvědět, můžete se podívat
na oficiální stránky setkání:
http://www.taizepraha.cz či na
stránky vinořské farnosti:
http://www.farnost-vinor.org/. 
Kdo by mohl a chtěl poskyt-
nout ubytování či jinak pomo-
ci se setkáním, ozvěte se, pro-
sím, mně.

Markéta Obručová, 
mobrucova@seznam.cz



Sport a spolky

SPOLKY
Baráčníci
Baráčnické léto
Červenec spojujeme s návště-
vou fary a jejích přilehlých
prostor. Sedíme pod pergolou
s občerstvením a za doprovo-
du kytary pana faráře zpívá-
me a opékáme na zahradě
buřty. Za milé pozvání a sta-
rost děkují především senioři
z našich řad.

Průběžně během léta se chystá-
me na posvícenskou zábavu.
Podle pokynů Jany Česákové- Hy-
klové vyrábíme dekorace,
rozdělujeme si úkoly. Léto nás
inspiruje, a tak na zábradlí
u Rychty z financí MČ umísťuje-
me truhlíky a z vlastních zdrojů
kupujeme květiny a osazujeme
je jimi. Přestože je část květin
odcizena, snažíme se o zbývají-
cí starat s péčí sobě vlastní.
Nepodezíráme žádného vanda-
la ani nezbednou mládež. Pode-
zření padá na ctihodného obča-
na a my věříme, že se stydí.

V srpnu několik našich členů vy-
jíždí na pozvání rychtáře souse-
da Milana Jiráska z OB Líbeznice
do Západních Tater. Přibíráme
i několik členů z řad zahrádkářů
a celý týden si užíváme. Díky
přítomnému autobusu a znalos-
ti terénu nezůstávají osamoceni
na hotelu ani ti méně zdatní.
Vzhledem k pěknému počasí
a dobré partě máme ve vzpo-
mínkách prima týden.
V čase, kdy si užíváme krásy
hor, zbývající členové se snaží
pomoci neutěšenému prostře-
dí před hřbitovem. Uklízejí
pomník a připisují dalších 9
brigádnických hodin. Baráční-
ci také přidávají své ruce k dílu
při úklidu sokolovny po vybíle-
ní sálu. Čistých prostor s chutí
využíváme v sobotu 13. 9. pro
konání posvícenské zábavy,
tentokrát pod naší záštitou.
Všichni přítomní se dobře baví,
tančí a oslavují posvícení, svá-
tek Vinoře. V neděli dopoledne
sklízíme dekorace a hodnotí-
me. Je za námi zdařilý taneční
večer, zpestřený vystoupením
folklorního souboru Furiant,

soutěží v pojídání koláčů a dob-
rou náladou.
19. září se smíšené družstvo vi-
nořských seniorů, členů klubu
seniorů i baráčníků zúčastňuje
olympiády seniorů a odváží si

vybojované zlato. 20. září Česká
beseda našich děvčat opět úspěš-
ně reprezentuje vinořské baráč-
níky na Kbelském posvícení.
Vzhledem k uplynulým měsí-
cům úspěšných činností si dovo-
lujeme všechny naše občany
bez rozdílu věku pozvat na další
akce. Těšíme se, že bude tradič-
ně rozsvícen vánoční strom na
náměstí před farou, u kterého
najdete náš stánek. 11. 12.
v 18.00 hod. máte šanci se při-
pojit k projektu „Česko zpívá kole-
dy“. Věříme, že dokážeme spolu
s vámi naplnit Vinořské náměstí
a za podpory sboru Kůrovců pod
vedením paní učitelky Moniky
Dragounové jej rozezpívat.
Bližší informaci najdete na ak-
tuálních plakátech nebo na
www.ceskozpívákoledy.cz.
Baráčnická obec je dobročin-
ný vlastenecký spolek udržují-
cí tradice a zvyky. Vlastenectví
a hrdost na svoji zemi a obec
není o věku. Proto se těšíme
na nové členy od 0 do 100 let.
Informace a přihlášky na tel.
739 077 249.

Za vinořské baráčníky 
rychtářka Věra Kučerová 

a syndička Jana Kubištová

42



43

SPORT
Jezdectví 
Hetman Polny opět vyhrál
Velkou mosteckou
Desetiletý ryzák valach Het-
man Polny, kůň reprezentující
barvy stáje vinořské rodiny
Červenkových, zvítězil po tří-
leté pauze znovu ve vrchol-
ném překážkovém dostihu
mosteckého kalendáře, Velké
mostecké steeplechase – Ceně
společnosti Paramo. V sedle
s mladým jezdcem Janem Kra-

tochvílem si počínal zcela su-
verénně, desetinového favori-
ta Sokola odkázal o pět koň-
ských délek na druhé místo
a ostatní soupeře porazil již
rozdílem dvou tříd. Díky vítěz-
ství a dotaci zároveň překonal
hranici jednoho milionu ko-
run získaných dostihových
cen, což ho řadí do elitní spo-
lečnosti nejlepších českých
dostihových koní.
V dalším startu na počátku
září zamířil Hetman Polny na
největší francouzské překáž-
kové závodiště Auteuil, které
se nachází na okraji Paříže
v Boulognském lesíku. Ani
zde neudělal svým majitelům
a trenérce Pavlíně Baštové ze
západočeského Osvinova žád-
nou ostudu, když ve vyrovna-
ném doběhu steeplechase
o 23 000 eur obsadil opět s Ja-
nem Kratochvílem v sedle do-
tované páté místo.

Tenis
Na podzim proběhly soutěže
v tenisu Zlatý kanár a Auto
Kout Centrum Cup, letos

Hetman Polny s Janem Kratochvílem vítězí 
ve Velké mostecké steeplechase 2014.
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20. ročník. Ve finále se střetly
dvojice Teller–Plichta a celkový
vítěz Vejlupek–Kišary.

Nohejbalisté oslavili
postup
Nohejbalový oddíl TJ Sokol Vi-
noř, vzniknuvší teprve před
dvěma lety, se má čile k světu.
Loňský začátek soutěžního pů-
sobení v 6. třídě pražského pře-
boru byl obtížný, zčásti ovlivně-
ný tragickým odchodem talen-
tovaného spoluhráče Matyho.
Tým se však nepoložil a po po-
sílení prořídlých řad o turnajo-

vé kamarády z okolních obcí
v závěru loňské sezony zatápěl
daleko zkušenějším soupeřům.
Nadějný příslib se naplno pro-
jevil v letošní sezoně. Tým se
od prvních kol usadil na dru-
hé příčce a přes pár škobrtnutí
postupovou pozici do vyšší
soutěže bezpečně uhájil před
dotírajícími Braníkem B, Nebuši-
cemi a Řeporyjemi D. Díky plu-
sové bilanci s těmito protivníky
se dokonce podařilo zajistit po-
stup už v předposledním kole.
Zpečetění přineslo 18. kolo po-
hodovým vítězstvím 4:0 nad
Šestajovicemi. Z 18 mačů si
tým odnesl body za 12 výher
a 3 remízy a vynikající zápaso-
vé skóre 76:32.
V letní soutěžní přestávce oddíl
navíc uspořádal II. ročník turna-
je Matyho smeč, nazvaného na
počest zesnulého kamaráda.
Turnaj proběhl v sobotu 9. srp-
na na domácím hřišti u vinořské
sokolovny a byl ozdoben velmi
kvalitními výkony 7 týmů. Tro-
fejemi za první a třetí příčku si
však ozdobily vitríny domácí
týmy vinořského Sokola.
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Nyní se úspěšní nohejbalisté za-
měřují na zkvalitnění domácí
hrací arény a jejího bezprostřed-
ního okolí. Za vicemistrovským
tažením letošní sezonou stojí:
Radek Navrátil (trenér), Jan Štá-
fek (kapitán), Martin Písař
(předseda oddílu), Roman Do-
škář, Jakub Typlt a Martin Typlt,
Rudolf Chundela, Svatopluk Há-
jíček, Jan Kadlec, Filip Veselský,
Tomáš Bárta a Martin Phillip.
Za příkladnou reprezentaci
obce nohejbalistům děkujeme
a přejeme další skvělou sezo-
nu, nejlépe už na zrekonstru-
ovaném hřišti!

-rn-

Vyhodnocení sezony
2014 týmu CykloVAPE
a vstup do cyklokroso-
vé sezony 2014/2015
Letošní sezonu nejaktivněj-
ších členů teamu CykloVAPE
STEVENS racing team Petra
Ginzela a Michaela Kubína
hodnotíme velice kladně. 
Petr Ginzel do dnešního dne
najezdil cca 8 000 km, nabě-
hal cca 1 000 km. Startoval na

33 běžeckých, cyklistických
a triatlonových závodech s tě-
mito výsledky: 
- Běh do vrchu na hrad Točník

– 2. místo
- Triatlon Vlkančice – 3. místo
- Běh babího léta Horní Počer-

nice – 3. místo
- Pražský Sprint Triatlon – 

2. místo
- Night Prag RUN – 1. místo
Dále absolvoval 5 závodů v Če-
ském poháru olympijského tri-
atlonu, kde v celkovém pořadí

v kategorii muži M 40–49 let
skončil na výborném 5. místě.
Vrcholem sezony byl splněný
první krok ke zvládnutí Iron-
mana, a to  Ironman v čase
6:15 hodin.
Příští sezona 2015 bude smě-
řována ke zvládnutí Ironmana
a k účasti v Českém poháru
olympijského triatlonu, kde by
rád obhájil letošní umístění.
Michael Kubín závodil přede-
vším na horských kolech, podaři-
lo se mu několikrát vybojovat
„bednu“, zvítězit na Houšteckém
cyklomaratonu a ukázat se na
populární sérii maratonů hor-
ských kol pro širokou veřejnost
Kolo pro život (www.kolopro.cz).
Přelom září a října vždy patřil
cyklokrosu. Do cyklokrosové
sezony vstupuje tým s velkým
očekáváním. Na začínající cy-
klokrosovou sezonu se připra-
vuje i trojice závodníků z týmu.
Původně mělo jít jen o Micha-
ela Kubína v kategorii Elite
a Richarda Němce v kategorii
Masters. K nim se přidal v prů-
běhu srpna ještě nový člen

Petr Ginzel – Pražský Sprint Triatlon



týmu Jiří Šlégl, který bude rov-
něž jezdit za Elite. Tým se neta-
jí vysokými ambicemi, Michael
Kubín chce dosáhnout na pra-
videlná umístění v „top ten“ na
Českém poháru (TOI TOI Cupu)
a pokusí se nominovat na

mistrovství světa, které se jede
na domácí půdě v Táboře.
V hodnocení týmů by ho měl
vyjetím dalších bodů podpořit
nový člen Jiří Šlégl.
Richard Němec se pokusí na-
vázat na předchozí sezonu

a vylepšit své dosavadní vý-
sledky na závodech Masters.
Tímto bychom vás chtěli pozvat
nejen na cyklokrosové závody
v blízkém okolí – v Jabkenicích,
na Holých Vrších a v Milovicích,
ale také na nadcházející
Mistrovství světa v Táboře 2015
v termínu 31. ledna (junioři,
ženy) a 1. února 2015 (muži do
23 let a Elite muži).
Výsledky našich závodníků
naleznete během cyklokroso-
vé sezony na facebooku týmu
CykloVAPE: www.facebook.com
/Cyklovape.klub.
Máte-li zájem sdílet úspěchy
s našimi členy, máte ambice, jste
zapálení cyklisté nebo jen hobí-
ci, co si rádi zajedou sem tam zá-
vod, a chcete někam patřit, staň-
te se členy našeho týmu. Z člen-
ství pro vás vyplývají výhody,
více naleznete v tomto odkazu:
http://www.cyklovape.cz/infor-
mace/team-cyklovape.html.
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DATUM MÍSTO Toi Toi Cup
Elite+U23

Toi Toi Cup  
mládež.  

kat. a ženy

Veř. závody 
Elite

ČP Masters

SO 27. 9. 2014  Loštice X X -

SO 4. 10. 2014  Louny X X -

SO 11. 10. 2014  Uničov X X -

NE 12. 10. 2014  Náměšť na Hané - X X

SO 25. 10. 2014  Jabkenice - X X

SO 1. 11. 2014  Hlinsko X X -

SO 15. 11. 2014  Holé Vrchy X X -

PO 17. 11. 2014  Trutnov - X X

SO 6. 12. 2014  Kolín X X -

SO 13. 12. 2014  Milovice X MČR -

SO 10. 1. 2015  Slaný MČR - -

Společné foto – Němec, Kubín, Šlégl

Pokud jste fanoušky cyklokrosu, přikládáme kalendář závodů Českého poháru TOI TOI Cup 2014/2015:
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Kronika
Blahopřejeme našim občanům, kteří oslavili
svá životní jubilea ve 3. čtvrtletí roku 2014.

ČERVENEC
ANTOŠ Lubomír 86 let

MICHALCOVÁ Agáta 84 let

HOŘEJŠÍ Irena 86 let

ŠPÁNKOVÁ Milena 82 let

KUDLOVÁ Danuška 81 let

KLABANOVÁ Eva 75 let

PAVELKA Jiří 70 let

SRPEN
KOTOUČ Luděk 81 let

HUBKOVÁ Jaroslava 86 let

LACMANOVÁ Věra 84 let

GAZUROVÁ Marta 81 let

MESTEKOVÁ Vlasta 87 let

JAROLÍMOVÁ Květoslava 84 let

PINC Jaroslav 70 let

KOVÁŘOVÁ Růžena 83 let

KALICHOVÁ Marie 80 let

TROST Karel 91 let

ZÁŘÍ
OBRUČOVÁ Jarmila 86 let

KYŠPERSKÝ Karel 85 let

KLIVICKÁ Marie 75 let

ŠKOPOVÁ Marie 70 let

BAJEROVÁ Lidmila 70 let

MULLEROVÁ Marie 70 let

ŽIDKOVÁ Věra 75 let

RŮŽIČKOVÁ Jarmila 84 let

MORAVČÍKOVÁ Irena 82 let

HANKOVÁ Věra 84 let

HRON Zdeněk 70 let

PTÁČNÍKOVÁ Danuše 87 let

ANTOŠ Václav 85 let

Báseň

Kterému pak asi bohu
svěřím svoji chorou nohu.
Ztěžkla jako olovo.
Uzdravíš ji Jehovo?

Nemá noha nikde stání,
bolí, bolí bez přestání.
Die, Kriste, Radegaste
bolesti mne zbavte, spaste.

Bakchu, bože vinné révy,
někdo ucpal moje cévy.
Přestaň křepčit pomoz mi,
počítám jen do osmi.

Dám ti darem rudé růže
k tomu pívo – lahvové.
Z lidí nikdo nepomůže,
je to na vás bohové! 

Lubomír Antoš

V září se konala již tradiční výstava našich zahrádkářů.

Omluva: V minulém čísle byla na této stránce umístěna bás-
nička pana Lubomíra Antoše. Moc se tímto autorovi omlouváme
za chybu, která se nedopatřením v textu objevila.       (Red.)

Výstava



Šířka (mm) Výška (mm) Orientace Cena bez DPH
1/1 A5 128 188 na výšku 2 000 Kč
1/2 A5 128 92 na šířku 1 000 Kč
1/3 A5 128 62 na šířku 500 Kč
1/4 A5 62 92 na výšku 200 Kč

Ceny 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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Termíny uzávěrky: 25. 6., 25. 9., 25. 12., 25. 3. Tel. redakce: 286 851 114
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ÚČETNICTVÍ:
• vedení účetnictví včetně mezd 

(ekonomický systém POHODA)
• vyhotovení účetních směrnic 

a metodických pokynů
• vedení daňové evidence 

(jednoduché účetnictví)

DANĚ:
Vyhotovení přiznání k daním:
• daně z příjmů fyzických osob včetně

možnosti odkladu do 30. 6.

• daně z příjmů právnických osob 
včetně možnosti odkladu do 30. 6.

• daně silniční, daně z nemovitých
věcí, daně z nabytí nemovitých věcí

DAŇOVÉ, EKONOMICKÉ A ÚČETNÍ
PORADENSTVÍ:
• kontrolní dohled nad vedením účetnictví

ve vašem ekonomickém systému
• konzultace v oblasti účetnictví a daní
• asistence při vypracování 

dokumentů pro ISO

ZDENĚK VALENTA – daňový poradce
evid. č. 420, Českodubská 818, 190 17 Praha 9 - Vinoř, 
e-mail: valzde@centrum.cz, tel.: +420 724 649 857, 
IČ: 62882180, DIČ: 5503302035, ŽIV/99/2012/K

ÚČETNICTVÍ A DANĚ

Spolehlivost zaručena, dvacet let praxe

Nabídka služeb daňového poradenství a vedení účetnictví
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Bližší informace: 
tel.: 607 818 479
oldriska.mrazova@seznam.cz
odradonice.web-e.cz

OBECNÍ DŮM V RADONICÍCH NABÍZÍ

PRONÁJEM SÁLU (vhodný na firemní večírky, svatby apod.) 

PRONÁJEM KLUBOVNY (vhodné na menší oslavy)

K dispozici gastro zázemí, bar, 
ozvučení, osvětlení, režijní kabina.

NOVĚ OTEVŘENÝ OD SÁL – 100 MÍST KLUBOVNA GASTRO ZÁZEMÍ
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Přijímáme 
nové pacienty

Bakovská 999/4, Kbely
Tel.: 283 881 463

E-mail:
mujdoktor@centrum.cz
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MUDr. Petr Bouzek

praktický lékař
pro dospělé
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Vážení zákazníci, 
dovoluji si Vám nabídnout tyto služby.
• záruční a pozáruční servis
• uvedení nových spotřebičů do provozu
• opravy, seřízení a čištění na Vašich 

plynových spotřebičích těchto značek:

| DAKON | LINEA amica – IMAR | DESTILA |
| LEIBER | GASEX | FEROMAT | KOVODĚL | ETI |
| VIADRUS | e.l.m. LEBLANC | MORA | KP 25 ZE |

Dále provádíme montáž pokojových termostatů
a přetryskování a dopojení sporáků.

SERVIS PLYNOVÝCH 
SPOTŘEBIČŮ

LADRA Ladislav
Křemílkova 203, Praha 9-Vinoř
Po-Pá 8.00–16.00 | Mobil: 603 413 496
Telefon: 286 853 327



Výbor pro kulturu, prezentaci a archivaci zastupitelstva MČ Praha-Vinoř

VÝBOR PRO KULTURU, PREZENTACI A ARCHIVACI ZASTUPITELSTVA 
MČ PRAHA-VINOŘ VE SPOLUPRÁCI S ŘÍMSKOKATOLICKOU FARNOSTÍ 

PŘI KOSTELE POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE V PRAZE-VINOŘI VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA

VR Atelier

Info a rezervace míst: 
tel. 602 512 417, 
e-mail: vr@vratelier.cz

Mediální
partnefii
koncertu:

VÝTĚŽEK Z DOBROVOLNÉHO VSTUPNÉHO JE URČEN NA FOND PRO LADĚNÍ A ÚDRŽBU VARHAN

P RO VARHANY
GALAKONCERT

MARIA KOBIELSKA
SIMONA PROCHÁZKOVÁ

JANA SIBERA
PETRA ŠIMKOVÁ ALVAREZ

MARINA VYSKVORKINA
soprán

MARKÉTA DVOŘÁKOVÁ 
MICHAELA KAPUSTOVÁ

mezzosoprán

JAN MARKVART
VÁCLAV SIBERA

NIKOLAJ VIŠNJAKOV
tenor

MICHAL KŘÍSTEK
OLDŘICH KŘÍŽ

PETR MATUSZEK
baryton

MILAN BÜRGER
ZDENĚK PLECH

bas

SBOR CAMERATA PRAHA

PETR MACEČEK
housle

PAVEL VORÁČEK
klavír & varhany

rozmezí let 2004 aÏ 2014 se v Mâ Praha-Vinofi 
konala fiada benefiãních koncertÛ, jejichÏ v˘tûÏek 

ze vstupného pomohl zachránit a znovu rozeznít 
vzácné barokní varhany kostela Pov˘‰ení sv. KfiíÏe.
Desetileté v˘roãí této vinofiské koncertní tradice 
pfiipomene mezinárodní sestava vynikajících umûlcÛ.

V

GALAKONCERT
Úterý

11. 11. 2014 

v 19:00 hodin

V KOSTELE POVÝŠENÍ 

SV. KŘÍŽE 

V PRAZE -VINOŘI


