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Ahoj Vinořáci,

rok 2016 máme za sebou.

A i když to byl investičně velice

úspěšný rok, tak už je minulostí

a nechť žije rok 2017. A ať je rov-

něž tak úspěšný a ať je pro všech-

ny přátelský a zdravý a šťastný.

A klidný a pohodový. 

No – investičně úspěšný a klidný

a pohodový? Moc to sice nejde do-

hromady, ale jo, ať to také platí.

V tom novém roce bychom toho

chtěli stihnout strašně moc. Dokon-

čení nových šaten základní školy,

výstavbu dalších dvou pater s pěti

učebnami nad nimi, výstavbu no-

vých šaten se společenskou klubo-

vnou na fotbalovém hřišti, další

rekonstrukci sokolovny, konečně

chodník do Kbel, zastávky MHD Vi-

nořská a Semtínská, rozjet projekt

výstavby sportovního areálu se zim-

ním stadionem a plaveckým bazé-

nem, nové chodníky a parkoviště,

například v Mikulovické ulici u škol-

ky a chodník do Ctěnic, rozšíření in-

formačního střediska v Chaltické

ulici, archeopark v Obůrkách, re-

konstrukci kapliček… K tomu zřej-

mě soukromí investoři otevřou Bil-

lu u Dlabačů a snad i golfové hřiště.

Sportovní rok i mezinárodní

spolupráci rozjedeme hned 7. 1.,

kdy je vítání Nového roku a fotba-

lový halový turnaj v partnerské

obci Schulzendorf. Na sportovním,

kulturním, spolkovém i společen-

ském poli toho na nás bude čekat

hodně moc, stejně jako v oblasti

mezinárodní spolupráce.

Jak vidíte, je toho opravdu

moc, a proto jsem si dovolil při-

pravit i malé zastavení na tom

poli našem, vinořském, abychom

se stačili v tom hektickém světě

na chvilku zastavit nebo alespoň

zvolnit a prošli se tou naší Vino-

ří a podívali se na nádheru, která

nás obklopuje přímo na místě,

a kterou už pomalu ani nevní-

máme, bereme ji jako samozřej-

most…
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Slovo starosty

...a v zimě

Mostek u Pohankova rybníka v létě



To zastavení se jmenuje Vinoř-

ské mosty 2017.

Mosty, to jsou nejen spojnice me-

zi břehy nebo mezi dvěma vyvýše-

ninami nad údolím, nad komuni-

kací nebo tratí. Často to bývají –

nebo alespoň by měly být – spojni-

ce mezi lidmi a jejich, často rozdíl-

ným, vyznáním nebo smýšlením.

Vinořské mosty jsou ukázkou

staré zašlé slávy, ukázkou umu sta-

rých řemesel, ale i úpadku řádné

péče o ně… Nové mosty ale slibují

návrat k lepším časům. 

Tak se spolu pojďme projít po

těch spojnicích, přivřeme oči

a představme si každou jednotli-

vou dobu, kdy byl ten daný most

vytvořen – a kdy byl nádherný ve

své tehdejší kráse… 
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Mostek mezi rybníky Velká a Malá Obůrka prošel mnoha změnami a je opravován a udržován hlavně díky péči našich rybářů. 

Most na silnici Vinořská, vedoucí do Satalic. 
Snad se brzy dočkáme jeho opravy a rozšíření o chodník, 

je v péči Technické správy komunikací.

Mostek přes Cukrovarský rybník

Most přes Štěpánovskou ulici, který umožňuje cestu 
k naší předposlední kapličce, zvané Hradopražská.
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Na soukromém pozemku ležící most přes Urbanickou ulici a poměrně nový mostek u Ctěnického rybníka. Ukázka práce dříve a nyní…

Most u Jezírka u Kamenného stolu. Tento most prošel novou rekonstrukcí.

Citlivě navržený a vkusný most v zahradě Ctěnického zámku, stejně jako lávka pro dvounohé i čtyřnohé návštěvníky…
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Mostek přes Vinořský potok a most přes stejný potok v Živanické ulici

Pro porovnání – ještě nedávný vzhled mostu u Jezírka u Kamenného stolu. Most přes Ctěnický potok v Rosické ulici 

je v péči Technické správy komunikací. Dočká se také opravy nebo dříve spadne?

Most přes ulici (kupodivu opět) Vinořskou, tentokráte ve Středočeském kraji, vedoucí do Jenštejna. Most je na soutoku 

Vinořského a Ctěnického potoka. Na dalším obrázku je most přes Ctěnický potok na frekventované Mladoboleslavské ulici.
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Přeji Vám krásných a pohodových nejen všech dvanáct měsíců roku 2017, bezpečnou chůzi nejen po na-

šich mostech a pokusme se i my být spojnicí vzájemných, přátelských vztahů, aby těch pohodových měsíců

a let bylo co nejvíc …

Fr. Švarc, Vinoř, 2017

Mostek přes Vinořský potok u parku v Podskalí dříve a nyní. Na místě kovového, střediskového mostu, je nyní most dubový. 

Když je velká voda, tak je koryto potoka téměř plné.

Mostek na výtoku z Biologického rybníku zřejmě dříve sloužil k dopravě mezi Vinořským zámkem a hájovnou v Satalicích. 

Dočkáme se někdy zpřístupnění zámku a rekonstrukce staré cesty s mostkem? 

Na mostu u výtoku z rybníku Velká Obůrka už dávno nejsou dřevěná stavidla, z kterých se skákalo do vody. 

Místo nich je zelené, kovové, střediskové zábradlí… Krásně zelený, střediskový, je i mostek u Biologického rybníku. 

I on je svědkem každoroční tvrdé práce našich rybářů



❙ MZ schválilo změnu rozpočtu

k 30. 11. 2016 dle rozpočtového

opatření č. 6/2016. Touto úpravou

byl stávající rozpočet navýšen o Kč

5.328.000,- ve výdajové i příjmo-

vé části schváleného rozpočtu

v příjmové části na Kč 45.774.100,

po konsolidaci 45.672.100,- se 

zapojením Třídy 8 ve výši Kč

8.392.600,-. Ve výdajové části na

Kč 54.166.600,-, po konsolidaci Kč

54.064.600,-. Změna se týkala pře-

sunů v rámci schváleného rozpo-

čtu, dotace MHMP na výstavbu

parkoviště, dotace na sport a kul-

turu, dotací pro Sokol

❙ MZ schválilo uzavření veřejno-

právní smlouvy s TJ Sokol Vinoř

na poskytnutí dotace ve výši

124.000,- Kč na úhradu nákladů

spojených se zhotovením chodní-

ku vč. schodiště na fotbalovém

hřišti s umělou trávou, dotace ve

výši 93.000,- Kč na úhradu nákla-

dů spojených s opravami na fot-

balovém hřišti – kácení stromů,

vodoměrná šachta, dotace ve výši

44.000,- Kč na úhradu nákladů

spojených s pořízením nové se-

kačky na fotbalové hřiště, dotace

ve výši 140.000,- Kč na úhradu ná-

kladů spojených s opravou WC

a vybavení šaten a sprch v č. p. 35

– Sokolovna

❙ MZ souhlasilo s předloženým

plánem inventarizace MČ Praha –

Vinoř za rok 2016, s hlavní inven-

tarizační komisí a s rozpisem díl-

čích inventarizačních komisí

❙ MZ souhlasilo s návrhem rozpo-

čtu na rok 2017 a uložilo tajemní-

kovi ÚMČ Praha - Vinoř zveřejnit

návrh rozpočtu na úřední desce

❙ MZ souhlasilo s uzavřením

smlouvy o zřízení věcného bře-

mene k části parc. č. 907, 985,

1256, 1282, 1297, 1300, 1305,

1330/1, 1330/19, 1330/26, 1332,

1333, 1337/14 a 1337/61 vše v k. ú.

vymezeného geom. plánem č.

1519-502/2015 ze dne 24. 6. 2016.

(obnova kNN – Lohenická, Mora-

vanská, V Žabokřiku, Rašovská,

Kraslická) Věcné břemeno bude

časově neomezené, úplatné jed-

norázově v dohodnuté hodnotě

ve výši 250 905,- Kč bez DPH,

pro oprávněného - společnost

PREdistribuce. MZ pověřilo sta-

rostu k uzavření smlouvy o zří-

zení věcného břemene s termí-

nem do 30. 12. 2016

❙ MZ souhlasilo s vyřešením ma-

jetkoprávních vztahů k pozemku

parc. č. 1304 k. ú. Vinoř v ulici Mo-

ravanská a doporučilo vlastníkům

obrátit se na odbor správy majet-

ku MHMP

❙ MZ pověřilo starostu a I. zástup-

ce starosty projednáním vhodné-

ho dopravního řešení před budo-

vou ZŠ a MŠ na Vinořském

náměstí v hodinách největšího

provozu

❙ MZ schválilo prodloužení ná-

jemních smluv na byt č. 1, č. 4

a č. 5, ulice Mladoboleslavská 515,

Praha - Vinoř

❙ MZ souhlasilo se snížením nájem-

ného ve výši 50 % pro nájemce ne-

bytových prostor v 1. podlaží a 30 %

pro ostatní nebytové a bytové pro-

story za měsíce 2–4/2016 z důvodu

stavebních prací v suterénu zdra-

votního střediska 

❙ MZ schválilo prodloužení nájem-

ních smluv na nebytové prostory

Mladoboleslavská, účel využití –

lékařské ordinace (MUDr. Slámo-

vá, MUDr. Krause, MUDr. Řando-

vá) od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2019.

Od 01. 01. 2017 je nájemné stano-

veno ve výši 1.200Kč/m2/rok. Ná-

jemné je osvobozeno od DPH

❙ MZ schválilo prodloužení nájem-

ní smlouvy na nebytový prostor

Mladoboleslavská 8, cukrárna Mar-

cipánka, od 01. 01. 2017 do

31. 12. 2019. Od 01. 01. 2017 je sta-

noveno nájemné 1.200Kč/m2/rok

za nebytové prostory. Nájemné je

osvobozeno od DPH

❙ MZ schválilo prodloužení ná-

jemní smlouvy na nebytový pro-

stor Mladoboleslavská 13 – prodej

tabákových výrobků, novin časo-

pisů od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2019.

Od 01. 01. 2017 je nájemné stano-

veno ve výši 2 100 Kč/m2/rok za

nebytové prostory. Nájemné je

osvobozeno od DPH

❙ MZ pověřilo prvního místosta-

rostu zadáním vypracování zna-

leckého posudku na cenu proná-

jmu pozemků p.č. 1162/2 a p.č.

1162/4 (prodejna Norma), a nově

odděleného pozemku parkoviště

1162/11 k.ú. Vinoř. Následně bude

navržena cena za pronájem

❙ MZ na základě schváleného roz-

počtu na rok 2017 nesouhlasilo se

záměrem pronájmu pozemků p. č.

69, 70/1, 70/2 (V Podskalí – Malá

Obůrka) do 31.12.2017 za účelem

využití – zahrada

❙ MZ schválilo dary členům výbo-

rů, komisí a členům redakční rady

při MČ Praha – Vinoř dle návrhů

předsedů těchto výborů
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Informace úfiadu

Z 15. zasedání Zastupitelstva Mâ Praha-Vinofi, konaného dne 3. 11. 2016 
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Podzimní úklid

Dne 5.11. proběhl tradiční pod-

zimní úklid Vinoře s Klárkou Lö-

wensteinovou. Skupinka dětí a ně-

kolika rodičů se rozprchla po

centru Vinoře s igelitovými pytli,

aby uklidila vše, co na ulice a do

trávy nepatří. Od Vincenta se šlo

kolem školy, hřbitova a Normy až

k rybníkům V Obůrkách. Pak ná-

sledovalo dětské hřiště V Podska-

lí a Vinořské náměstí. Úlovek byl

jako každoročně velký. Po úklidu

se děti šly ještě ohřát do Vincen-

ta, kde je čekaly oplatky, teplý čaj

a také řada ekologických her. Na-

konec děti odcházely domů s po-

citem dobře odvedené práce. Tě-

šíme se, že při příštím úklidu se

k nám přidají další vinořské děti

i jejich rodiče.



❙ MZ souhlasilo s odkupem po-

zemku parc. č. 1304 v k.ú. Vinoř

(ul Moravanská) Hl. městem Pra-

hou a následným svěřením do

správy MČ Praha –Vinoř. Pokud

spoluvlastníci vnímají současnou

situaci jako neudržitelnou a nalé-

havou, je MČ Praha-Vinoř připra-

vena převzít předmětný pozemek

od vlastníků jako dar. MČ zaplatí

daň z převodu

❙ MZ schválilo změnu rozpočtu

k 31. 12. 2016 dle rozpočtového

opatřením č. 7/2016 týkající se pře-

sunů mezi položkami a zařazení do-

tací MHMP do rozpočtu. Touto úpra-

vou bude rozpočet navýšen o Kč

55.400,- ve výdajové i příjmové čás-

ti schváleného rozpočtu v příjmové

části na Kč 45.829.500,- po konso-

lidaci 45.727.500,- se zapojením

Třídy 8 ve výši Kč 8.392.600,-

❙ MZ pověřilo starostu provedením

změn rozpočtu k 31. 12. 2016 (úpra-

vy rozpočtu mezi OdPa) v návaz-

nosti na skutečné výdaje k 31. 12.

2016 a ve výši celkově rozpočto-

vaných výdajů MČ Praha Vinoř

k 31. 12. 2016

❙ MZ schválilo uzavření dodatků

k veřejnoprávní smlouvě s TJ Sokol

Vinoř na úhradu dodatečných ná-

kladů spojených s výstavbou fot-

balového hřiště s umělou trávou,

na úhradu nákladů na stavební do-

zor a BOZP, na úhradu nákladů

spojených s výstavbou přípojky

PRE, na úhradu nákladů spojených

s pořízením trojúhelníkového koš-

těte na údržbu umělé trávy

❙ MZ schválilo vyrovnaný rozpočet

MČ Praha – Vinoř na rok 2017: pří-

jmy i výdaje 26.966.000,- Kč, po

konsolidaci 26.864.000,- Kč. Roz-

počet bude zveřejněn na úřední

desce

❙ MZ schválilo poskytnutí finanč-

ního daru v roce 2017 ve výši

40.000,- na provoz uměleckého

spolku VinoHra ve 2. pololetí škol-

ního roku 2016/2017

❙ MZ schválilo rozpočet VHČ na

rok 2017. Rozpočet bude zveřej-

něn na úřední desce

❙ MZ schválilo odměnu řediteli ZŠ

a MŠ Vinoř za II. pololetí 2016 ve

výší 90% měsíčního platu 

❙ MZ schválilo finanční příspěvek

na Mikulášskou besídku pořáda-

nou občanským sdružením PON-

TES do výše 2.000,- Kč. Částka bu-

de proplacena v hotovosti po

předložení originálních dokladů

❙ MZ schválilo prodloužení ná-

jemních smluv na byt č.8, Bohda-

nečská 250 a na byt č.7, Bohda-

nečská 400, Praha 9 - Vinoř od 01.

01. 2017 do 31. 12. 2019

❙ MZ schválilo prodloužení nájemní

smlouvy na nebytový prostor Mla-

doboleslavská 515 o výměře 94 m2,

účel využití – stomatologická ordi-

nace, od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2019.

Od 01. 01. 2017 je nájemné stano-

veno ve výši 1.200Kč/m2/rok za

nebytové prostory. Nájemné je

osvobozeno od DPH

❙ MZ souhlasilo s ukončením ná-

jemní smlouvy na parkovací místo

v ul. Bukovinská k 31. 12. 2016

❙ MZ schválilo prodloužení ná-

jemní smlouvy se společností CPI

Reality, a., s. na pronájem pozem-

ků p. č. 1162/2 o výměře 1035 m2

a p. č. 1162/4 o výměře 718 m2 od

1. 1. 2017 do 21. 12. 2017. Účel vy-

užití pozemku – budova č. 551

(Norma), včetně manipulační plo-

chy ve vlastnictví CPI Reality, a. s.

Nájemné je od 1. 1. 2017 stanove-

no ve výši 215,- Kč/m2/rok. Ná-

jemné je osvobozeno od DPH

❙ MZ nesouhlasilo se změnou

funkčního využití pozemku parc.

č. 1575/1 v k. ú. Vinoř (pozemek

mezi Kbely a Vinoří u čističky od-

padních vod) z OP a ZMK na spor-

toviště nebo obytné území malých

sídel

❙ MZ nesouhlasilo se změnou

funkčního využití části pozemku

parc. č. 674/5 v k. ú. Vinoř (ulice

Bohdanečská na konci Vinoře

směrem na Ctěnice) z orné půdy,

luk a pastvin (OP/NL) na louky

a pastviny NL

❙ MZ souhlasilo s uzavřením

Smlouvy o uzavření budoucí

smlouvy o zřízení věcného bře-

mene k části pozemku parc. č.

1337/97 v k. ú. Vinoř (ulice Rosic-

ká), časově neomezeného, úplat-

ného jednorázovou úhradou

v hodnotě 10 000,- Kč a příslušnou

sazbou DPH, pro společnost PRE-

distribuce, a.s., IČ 273 76 516

❙ MZ souhlasilo s uzavřením

Smlouvy o právu provést stavbu

na cizím pozemku, tj. části po-

zemku parc. č. 1337/97 v k. ú. Vi-

noř, časově omezeného na dobu

3 (5) let, za jednorázovou úplatu

ve výši 250 000Kč, s povinností

úhrady místního poplatku za uží-

vání veřejného prostranství pro

žadatele

❙ MZ schválilo ukončení původní

nájemní smlouvy se Základní

a Mateřskou školou Praha – Vinoř

dohodou k 31. 12. 2016 a chválilo

uzavření nové nájemní smlouvy od

1. 1. 2017 na dobu neurčitou, za

nájemné v celkové výši 1,-Kč/rok.

Předmět nájmu:

budova č.p. 340 ul. Prachovická,

vč. pozemku p.č. 1117, p.č.1118, p.č.

1119/1, p.č. 1093/1; budova těloc-

vičny (budova bez č.p.), včetně po-

9

Z 16. zasedání Zastupitelstva Mâ Praha-Vinofi, konaného dne 14. 12. 2016 



zemku p.č. 1119/2; budovy jídelny

(budova bez č.p.), včetně pozemku

p.č. 1092, budovy přístavby druži-

ny (budova bez č.p.) , včetně po-

zemku p.č. 1093/3, budova č.p.337

ul. Mikulovická, vč. pozemku p.č.

869/1, p.č. 871/1, p.č. 871/6, p.č.

871/5, budova č.p. 22 na Vinoř-

ském náměstí, vč. pozemku p.č. 6,

p.č. 8, suterén domu 514-515, ul.

Mladoboleslavská, vč. pozemku

p.č. 1139/1 a p.č.1139/2. Vše v ka-

tastrálním území Praha – Vinoř

Účel nájmu:

Realizace školní výuky a činností

s ní související a to ve smyslu škol-

ského zákona a v rozsahu, který

vyplývá se zřizovací listiny Zá-

kladní školy a Mateřské školy Pra-

ha – Vinoř

❙ MZ podpořilo záměr vybudovat

infrastrukturu vysokorychlostní-

ho internetu a kabelové TV a pod-

poruje zasíťováni celé MČ Praha -

Vinoř optickými kabely. Zároveň

pověřilo prvního místostarostu

M. Biskupa dalším jednáním s fir-

mou UPC o podmínkách výstavby
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O věcech veřejných je dobré

diskutovat a pokud to jen trochu

jde, tak i vyslyšet přání lidí. Během

několika posledních měsíců jsme

se o to pokusili ve Vinoři několi-

krát. V Informačním centru v Chal-

tické, proběhly celkem 4 veřejné

debaty nad tématy, jež hýbají Vi-

noří. První debata o Obchodním

centru Vinoř (alias Billa) proběhla

2. 8. 2016, účastnilo se jí 17 lidí a in-

vestor představil detailně svůj zá-

měr a občané z bezprostředního

okolí se netajili svými obavami

z toho, co stavba a provoz OC do

této lokality přinese. Výsledkem

byl kompromis, kdy developer za-

pracoval určité změny do svého

projektu, bude investovat nemalé

prostředky do odhlučňovacího ze-

leného valu, omezí zásobovaní

v některých směrech i časech a zo-

hlední i další požadavky. Městská

část přispěla částí pozemku, kde

bude val stát a místní obyvatelé

snad dosáhli přijatelného kompro-

misu, který jim zajistí klidné byd-

lení i v dalších letech.

V pořadí druhá veřejná debata

se uskutečnila 8.11.2016 a byla

o problematické dopravní situaci

v ulici Stojická. Na setkání přišlo

25 občanů z této lokality a během

hodiny a půl, se za účasti doprav-

ního projektanta, diskutovaly nej-

různější varianty, jak v této loka-

litě zklidnit dopravu a zvýšit

bezpečí pro chodce a zejména dě-

ti. Výsledkem je navržení tří růz-

Vox populi, vox Dei



ných dopravních opatření, která

byla zpracována do podoby jed-

noduchého projektu a na počátku

roku 2017 proběhne návazná de-

bata, kde by se lidé z okolí měli

shodnout na jedné z předkláda-

ných variant. Tu se potom Vinoř

pokusí zrealizovat. 

Třetí veřejná debata, pravdě-

podobně s nejhojnější účastí, pro-

běhla 28. 11. 2016. Téma bylo na-

nejvýš aktuální a to projekt na

zástavbu mezi ulicemi Českodub-

ská, Velkoosecká a golfem. Setká-

ní se zúčastnilo více jak 25 lidí z Vi-

noře a za developera pak hlavně

autor projektu arch. Lukeš z Pře-

zletic. Ten na začátku představil

celý koncept a následně se vedla

bouřlivá debata o tom, co a kde

má či nemá stát. Jaké budou od-

stupové vzdálenosti nových do-

mů, kudy bude vedena doprava,

kde bude park, kde obchody, co

bude jak vysoké. Arch. Lukeš si od-

nesl celý seznam připomínek

a měl za úkol je v projektu nějak

zohlednit. Již nyní je jasné, že no-

vější varianta počítá se zvětšením

odstupových vzdáleností, rozbi-

tím velkých bloků budov na men-

ší a dalšími drobnějšími úpravami,

které by měly zlepšit průhledy zá-

stavbou a zmenšit dopad na již exi-

stující bytové domy. Stejně tak do-

prava bude vedena přímo na Mla-

doboleslavskou ulici, mimo stáva-

jící zástavbu. 

Zatím poslední veřejná debata

o městské hromadné dopravě se

uskutečnila 7. 12. 2016, opět v In-

formačním centru ve Vinoři. Dis-

kuze se zúčastnili 2 zástupci Ropi-

du a 7 občanů Vinoře. Poněkud

komornější složení diskutujících

umožnilo vést celkem neformální

dvouhodinovou debatu a účastní-

ci se dozvěděli mnoho zajímavých

informací o MHD ve Vinoři. Jak se

sestavují jízdní řády, proč to či ono

jede a nejede, proč není víc auto-

busů, proč se musí někdy nastu-

povat jen předními dveřmi, kde si

stěžovat, když spoj vynechá, proč

v modrých autobusech neplatí

SMS jízdenka, proč od nás nejede

žádná linka přímo na Černý Most

ani do Čakovic, proč jezdí autobu-

sy přeplněné, jak se to počítá, atd.

Zástupci Ropidu byli vyzváni, aby

připomínky zohlednili a již dnes

od nich máme návrh na některé

změny, které by mohly zlepšit ob-

služnost Vinoře s novým jízdním

řádem během jara 2017. 

Pokud máte zájem ovlivnit, ja-

kým směrem se budeme společně

ubírat, najděte si chvíli času

a přijďte diskutovat s odborníky

na danou věc, zkuste vyslechnout

jejich argumenty a říci veřejně

svůj názor, přání, myšlenku a po-

kuste se ostatní přesvědčit, že prá-

vě váš postoj je ten správný.

Je jasné, že ne všechna přání ob-

čanů mohou být vždy vyslyšena

a realizována. Někdy tomu brání

nedostatek financí, jindy technic-

ká, či legislativní omezení, ale po-

kud by jen polovina návrhů uspě-

la, znamenalo by to velký úspěch

a zvýšení kvality života v naší

městské části. Všechny debaty by-

ly vedeny věcně, slušně a kon-

struktivně, za což bych rád všem

účastníkům poděkoval.

V lednu 2017 nás čeká již avizo-

vaná debata nad možnými do-

pravními opatřeními v ulici Sto-

jická a také představení druhé

poloviny developerského projek-

tu u golfu. V únoru potom debata

o údržbě zeleně a úklidu veřej-

ných prostranství. 

Všechny důležité informace

k plánovaným akcím i zápisy a fo-

tografie z těch již uskutečněných,

naleznete na facebookových strán-

kách MČ Praha Vinoř www.facebo-

ok.com/mcprahavinor. Tamtéž mů-

žete napsat i na jaká další témata

bychom měli svolat další veřejné

debaty.

Statutární zástupce starosty 

MČ Praha-Vinoř, Michal Biskup
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Rada mladých Vám do roku 2017 hned zkra-

je posílá dvě vědra zdraví, jedno snů a Petro-

nilův klíč ke štěstí a osobního koně, se kterým

hravě zdoláte všechny výšiny i doliny, které se

Vám připletou do cesty. Ať se Vám daří na hed-

vábné stezce celého roku, v případě nouze miř-

te ke hvězdám. Mléčná dráha je přec naším do-

movem a ta pravá cesta nebývá přímočará... 

Za celou radu srdečně

Klára Löwensteinová



Máte zájem zúčastnit se slav-

nostního obřadu „Vítání občánků“

narozených v roce 2016 v MČ Pra-

ha – Vinoř? Pro vyhotovení pa-

mětního listu a doručení pozvánky

si, prosím, stáhněte z interneto-

vých stránek MČ Praha – Vinoř

přihlášku, kterou pak vyplněnou

doručte na podatelnu Úřadu Měst-

ské části Praha-Vinoř. 

13

Mobilní kancelář bude umístě-

na v dodávkovém automobilu Fiat

Ducato, označeném logem Praž-

ské plynárenské, a.s., zaparkova-

ném na parkovišti prodejny NOR-

MA, Mladoboleslavská 551. 

Pražská plynárenská, a.s. ve spo-

lupráci s dceřinou společností Praž-

ská plynárenská Servis distribuce,

a.s. a ÚMČ Praha–Vinoř nabízí od-

běratelům zemního plynu novou

službu – tzv. „mobilní obchodní

kancelář“, jejímž prostřednictvím si

stávající i potenciální zákazníci

Pražské plynárenské, a.s. mohou

vyřídit záležitosti, související s od-

běrem zemního plynu bez návštěvy

kontaktních míst v Praze 2 a 4.

MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁ¤ PraÏské plynárenské, a.s. 

Termíny pfiistavení :

➠ dne 24. 01. 17 od 8,00 do 11,00 hod. ➠ dne 15. 05. 17 od 14,30 do 17,00 hod.
➠ dne 28. 02. 17 od 12,00 do 14,30 hod. ➠ dne 15. 06. 17 od 12,00 do 14,30 hod.
➠ dne 3. 04. 17 od 10,30 do 13,30 hod.

SluÏeb mobilní kanceláfie mohou vyuÏít i obãané pfiilehl˘ch obcí a ãástí Prahy.
BliÏ‰í informace na tlf. ãíslech 267 175 366 a 267 175 202, www.ppas.cz

Mobilní kanceláfi poskytuje zejména následující sluÏby:
● zahájení, pfievod a ukonãení odbûru zemního plynu ● zmûny smluvního vztahu (zpÛsobu placení, zasílací
adresy, jména atd.) ● pfievzetí reklamace ● v˘mûna, kontrola a zaplombování plynomûru ● informace k otáz-
kám, souvisejícím s dodávkami zemního plynu ● tiskopisy a informaãní broÏury

ODVOZ ODPADU VOK na 1. pololetí roku 2017
Stanovi‰tû Datum pfiistavení Doba pfiistavení
Bohdaneãská ulice – mezi domy ã.p. 250 a 400 Pá 31. 03. 14,00 – 18,00 hod.

ulice U Bakaláfie– pod nákupním stfiediskem Po 3. 04. 14,00 – 18,00 hod.

Vinofiské námûstí – pfied farou Út 4. 04. 14,00 – 18,00 hod.

Kfiemílkova ulice – námûstí na konci ulice St 5. 04. 14,00 – 18,00 hod.

Mikulovická ulice – u zahrady ‰koly ât 6. 04. 14,00 – 18,00 hod.

ulice U Cukrovaru – u garáÏí Pá 7 .04. 14,00 – 18,00 hod.

U kontejnerÛ jsou pracovníci svozové spoleãnosti.

Vítání obãánkÛ Mâ Praha-Vinofi aneb Setkání generací 2017

Adresa pro doručení přihlášky: 

MČ Praha – Vinoř

Podatelna

Bohdanečská 97

190 17 Praha 9 – Vinoř

Kontakt:

tel.: 286 851 114 – BECHR Alexandra

e-mail: sekretariat@praha-vinor.cz
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Ctûnice

Program LEDEN – ÚNOR – B¤EZEN 2017

Zámeck˘ areál Ctûnice
Bohdaneãská 259/1, 190 17 Praha 9 – Vinofi

www.muzeumprahy.cz
E-mail: ctenice@muzeumprahy.cz

Informace: tel.: 286 001 366

Otevírací doba:
úter˘–pátek 10–16 hod.
sobota–nedûle 10–18 hod.

Vstupné:
základní 100 Kã, sníÏené 50 Kã, rodinné 200 Kã.

Doprava:
metro B Palmovka nebo C LetÀany,

dále bus 185 (smûr Vinofisk˘ hfibitov) 
a 302 (smûr Pfiezletice-Kocanda) do stanice Ctûnice

Masopust
19. 2. (10–17 hod.)

Bujará oslava masopustu v Zá-

meckém areálu Ctěnice spojená

s oslavou cechu řeznického. 

O masopustní veselí se postará

Domažlická dudácká muzika. Chy-

bět nebudou tradiční fašankové

koblihy, boží milosti ani horký

mošt a medovina. Originální čes-

kou zabíjačku přichystá a své spe-

ciality nabídne pražské řeznictví

HUDERA A SYN. 

Kouzelnická muzika
14. 3. (10–17 hod.)

V rámci cyklu programů, bě-

hem kterých jsou hravou formou

rozvíjeny řemeslné dovednosti dě-

tí a zájem o odborné vzdělávání,

se představí projekt zaměřený na

hudební vzdělávání. 

Dětský soubor Musica Podber-

densis přednese pásmo lidových

písní a říkadel, malí muzikanti 

i zpěváci seznámí ostatní děti

s hudebními nástroji a svou cestou

k muzicírování. Tvůrci hudebních

nástrojů ukáží výrobu některý za-

jímavých instrumentů a lidový

řezbář naučí děti udělat si píšťalku

z vrbových proutků.

STÁLÁ EXPOZICE

1. PATRO ZÁMKU

¤emesla v pofiádku 
Historie profesního sdružová-

ní řemeslníků od středověku

po současnost

Stálá expozice, seznamující

s dějinami řemesel a cechovního

sdružování, která je umístěna

v hlavních reprezentativních sá-

lech I. patra zámku, představuje

jednu z nejrozsáhlejších sbírek ce-

chovních památek na světě, sbír-

ka obsahuje více než 600 před-

mětů.

Předmět čtvrtletí: 

Vývěsní štít Svazu dělníků klo-

boučnických v Praze 

V lucemburské Praze mnoho klo-

boučníků usazeno nebylo. K vzrůs-

tu počtu kloboučnických mistrů

došlo až během vlády císaře Ru-

dolfa II. v 16. století, což zřejmě

souviselo se změnou módy. Klo-

boučníci šili klobouky a čepice

z různých látek a kožešin, ale také

rukavice. První pražský klobouč-

nický cech vznikl na Starém Městě

v roce 1458. Později je doložen

i novoměstský a malostranský

cech. V roce 1562 se staroměstští

a novoměstští kloboučníci spojili

v jeden pořádek, a stali se tak ce-

chem zemským, ostatním českým

kloboučnickým cechům nadříze-

ným. Přestože byly cechy roku

1859 zrušeny, řemeslníci se nadá-

le slučovali do společenstev a spol-

ků, a navázali tak na tradici 

cechovnictví. To byl i případ klo-

boučníků. 



Vývěsní štít Svazu dělníků klo-

boučnických Prahy 7 je provedený

do podoby zasklené skříňky, která

je vybavená dvěma věšáky, před-

stavujícími několik typů klobou-

ků: cylindry, buřinku, fedoru či

myslivecké klobouky. Nejmladší

typ, fedora, se začal vyrábět v ro-

ce 1891 a největší obliby se těšil

v meziválečné době. 

STÁLÉ EXPOZICE

PŘÍZEMÍ ZÁMKU

Zámek Ctûnice
Dějiny, stavební vývoj 

a obnova

Expozice připomíná dlouhou

a složitou historii ctěnického pan-

ství od nejstarších dob až do sou-

časnosti. Snaží se také stručně pre-

zentovat celkovou obnovu areálu

prováděnou v letech 1997–2004. 

Dûjiny obce Vinofie
Od pravěku do 20. století

Expozice vytvořená ve spolu-

práci s Městskou částí Praha-Vinoř

seznamuje návštěvníky s historií

obce Vinoř. 

VÝSTAVA

PŘÍZEMÍ ZÁMKU

Odûvní hry
60 let umění a řemesla Střed-

ní průmyslové školy oděvní

20. 11. 2016 – 23. 4. 2017

Výstava oděvní tvorby studen-

tů a absolventů pražské Střední

průmyslové školy oděvní, jež si

v letošním roce připomíná 60 let

své existence, a o čtyři desetiletí

mladší sesterské Vyšší odborné

školy oděvního návrhářství nabí-

zí prostřednictvím uceleného vý-

běru trojrozměrných i plošných vý-

tvarných projevů, doprovodných

workshopů i díky možnosti na-

hlédnout do improvizované krej-

čovské dílny atraktivní pohled na

podobu současného vzdělávání

mladých oděvních tvůrců. Prezen-

tovaná kolekce solitérních mode-

lů i oděvních kompletů, minima-

listické i expresivní návrhové

studijní kresby, soubor obuvi

i propagační grafické práce a dal-

ší materiály umožňují zachytit

pestrou škálu přístupů a interpre-

tací aktuálního oděvního designu

a současně zaznamenat i preciz-

nost a tradiční kvality krejčovské-

ho řemesla, které dvojice škol pře-

dává generacím studentů již po

několik desetiletí. Svým tematic-

kým zaměřením výstava pražské

SPŠO a VOŠON současně doplňu-

je a rozvíjí jednu z linií stálé ex-

pozice ctěnického zámku „Řemes-

la v pořádku“, která se mj. věnuje

historii textilních a oděvních ře-

mesel od období středověku až do

20. století. 

21. 1. a 19. 2. Workshopy pořá-

dané ve spolupráci VOŠON a SPŠO 

STÁLÁ EXPOZICE

VÝSTAVNÍ SÁL ŠPEJCHAR

NádraÏí 
Praha-Tû‰nov 
Provoz obnoven 

od 5. 3. 2017 

Nová expozice představuje za-

niklé pražské nádraží jako model

ve velikosti H0. Modelové kolejiště

v měřítku 1 : 87 nabízí návštěvní-

kovi možnost udělat si velmi reál-

nou představu o podobě nejkrás-

nější nádražní budovy v Praze,

vystavěné v letech 1872–1875 co-

by reprezentativní železniční stav-

ba významné společnosti Rakous-

ké severozápadní dráhy. Model

budovy, zahrnující i pozoruhodnou

sochařskou výzdobu vznikl dle pů-

vodních technických výkresů me-

todou 3D tisku. Součástí modelu

nádraží je i areál lokomotivního

depa, zobrazující místa pro zbroje-

ní lokomotiv vodou a zejména

uhlím pomocí zauhlovacího jeřá-

bu, jejich údržbu v odkalovací já-

mě, dvojkolejnou průjezdnou re-

15
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Nádraží Praha – Těšnov

mízu, funkční točnu, rovněž tak

stavědlo, vodárnu nebo nákladní

skladiště. 

Provoz na těšnovském nádraží

ustal v roce 1972 a v březnu 1985

byla demolována poslední a ar-

chitektonicky nejcennější část

nádražní budovy. Ovšem provoz

na muzejním modelovém nádraží

opět funguje a tak lze i dnes zažít

atmosféru časů, kdy se osobním

vlakem do Turnova cestovalo ve

dvouosých vagonech s dřevěnými

sedadly přes zastávku Karlín pří-

stav.

Řemesla v pořádku

Komentovaná prohlídka 

Expozice seznámí návštěvníky

s dějinami řemesel a cechovního

sdružování v sociokulturním i umě-

leckohistorickém kontextu od stře-

dověku po současnost. 

Vhodné pro: II. st. ZŠ, SŠ

OBJEDNÁVEJTE SE PŘEDEM
tel.: 601 555 080

e-mail: samanova@muzeumprahy.cz

Tovaryšova cesta na zkušenou

Interaktivní program 

Program je koncipován jako

cesta vyučeného tovaryše jdoucí-

ho do světa na zkušenou. 

Na základě vandrovnické kníž-

ky, kterou děti obdrží po interak-

tivní prohlídce, se samy vydávají

na vandr po expozici. 

Vhodné pro: 3.–6. třídy ZŠ

Co kus, to vkus

Interaktivní program 

Edukační program k výstavě

Oděvní hry je pojat jako zážitko-

vá hra v krejčovském ateliéru. Dě-

ti během oděvních her zjistí, že

krása je odjakživa záležitostí osob-

ního vkusu a že oblékání a móda

jsou zábava. 

Vhodné pro: MŠ, 1. st. ZŠ

Programy pro ‰koly a zájmové skupiny

Literární kavárna (ve 14 hod. v sále Koãárovna)

17. 1. Petr Brod

Novinář a publicista Petr Brod

odešel ve svých 18 letech, v roce

1969 do Německa. Studoval poli-

tologii, dějiny a žurnalistiku v Mni-

chově, London School of Econo-

mics a na Harvardově univerzitě

v USA. V letech 1980–87 působil ja-

ko redaktor v rozhlasu a televizi

BBC v Londýně, v letech 1987–93

zastával řadu funkcí v redakci Rá-

dia Svobodná Evropa v Mnichově

a v Praze. V letech 1993–96 pra-

coval jako redaktor listu Südde-

utsche Zeitung v Mnichově (jeho

pražským dopisovatelem byl v le-

tech 1988–2000), poté působil ja-

ko vedoucí redakce BBC v Praze.

Je nositel Ceny česko-německého

porozumění za svou dlouholetou



Žofie Podlipská

snahu o zlepšení vzájemných vzta-

hů mezi Českou republikou a Ně-

meckem.

14. 2. Zdenka Procházková

a Arnošt Goldflam

Český herec, dramatik, režisér,

pedagog i spisovatel Arnošt Gold-

flam je znám z divadelních insce-

nací brněnských divadel i mnoha

filmových rolí. I když vystřídal

mnoho rozličných profesí, nikdy

14. 3. Příběhy přátelství, 

lásky a cti. 

Božena Němcová, Karolína

Světlá, Žofie Podlipská a jejich

muži.

Herečka Zdenka Procházková

a její host Radka Šamanová před-

staví životní osudy tří slavných žen,

které pojilo nejen přátelství a vřelý

vztah k literatuře, ale také milostná

vzplanutí k mužům zvučných jmen.

A tak v Literární kavárně vedle od-

borného vyprávění zazní ukázky

z dopisů a deníkových záznamů

dvou vzorně vychovaných dívek

a jejich poněkud kontroverzní pří-

telkyně Boženy Němcové.
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Karolína Světlá

Božena Němcová

Arnošt Goldflam

nezapomínal na umění, věnoval

se různým malířským technikám,

ale zakotvil v divadle. Vystudoval

JAMU a poté působil v angažmá

v divadle Večerní Brno a Divadle

X. Později přešel do Hanáckého di-

vadla do Prostějova, nakonec za-

kotvil v HaDivadle v Brně. Na té-

to scéně působil v letech 1978–93.

Souběžně hostoval v Divadle Husa

na provázku i na divadelních scé-

nách jiných měst. Objevil se též na

scéně Dejvického divadla, Divadla

v Dlouhé, Klicperově divadle

v Hradci Králové, v Národním di-

vadle v Brně, v Ypsilonce a dal-

ších. Nyní vyučuje na JAMU a na

DAMU, v roce 2007 byl jmenován

profesorem pro obor dramatická

umění.

V Zámeckém areálu pÛsobí:

Jezdecká společnost Ctěnice, 

Ing. Illona Neumannová, 

tel.: 736 605 766, e-mail: neumannova@jezdec.cz

Ing. Cyril Neumann, tel.: 603 517 242, 

e-mail: jezdec@jezdec.cz, www.jsctenice.cz, www.jezdec.cz

otevírací doba: 

pondělí–pátek 10–18,30 hodin, sobota a neděle 10–15 hodin

Zámecké zahradnictví Ctěnice, 

Ing. Ondřej Fous, 

tel.: 608 850 800, e-mail: pereny@email.cz

www.zameckezahradnictví.cz, 

Otevírací doba: otevřeno denně 10–18 hodin

Zámecký hotel Ctěnice, 

Zámecký hotel, restaurace a kavárna Ctěnice

Info na www.muzeumprahy.cz



Mâ PRAHA-VINO¤, Mâ PRAHA 19 
A MUZEUM HL. M. PRAHY VÁS SRDEâNù 
ZVOU NA SLAVNOSTNÍ KONCERT 
V ZÁMECKÉM AREÁLU CTùNICE

SCÉNY Z OPERY VINCENZA BELLINIHO

·TùPÁNKAFRANCOHASMIK

RAFAEL ALVAREZ PETR MATUSZEK MARKÉTA DVO¤ÁKOVÁ
HUDEBNÍ NASTUDOVÁNÍ A KLAVÍR: ZDENùK KLAUDA

14.6. 2017 V 19:00 HOD. V SÁLE KOâÁROVNY
ZÁMECK¯ AREÁL CTùNICE, BOHDANEâSKÁ 259/1, PRAHA-VINO¤

SVOU ZÁ·TITU

KONCERTU

LASKAVù

UDùLILI:

J.E. PAN

TIGRAN SEIRANIAN,
VELVYSLANEC

ARMÉNIE V âR

J.E. PAN

ALEXANDER GRUBMAYR,
VELVYSLANEC

RAKOUSKA V âR

PAN JAN WOLF,
RADNÍ HL. M. PRAHY

PRO KULTURU

A CESTOVNÍ RUCH

GENERÁLNÍ PARTNERVstupenky v jednotné cenû 300 Kã zakoupíte v pokladnû Zámeckého areálu
Ctûnice, Bohdaneãská 97 (tel.: 286 001 366, e-mail: ctenice@muzeumprahy.cz,
duben aÏ fiíjen út-pá 10-18 hod., listopad aÏ bfiezen út-pá 10-16 hod., so-ne 
10-18 hod.) nebo v Úfiadu Mâ Praha-Vinofi, Bohdaneãská 97 (tel.: 286 851 114,
e-mail: sekretariat@praha-vinor.cz, po-pá 07-17 hod.)

Jednoz nejkrásnûj‰ích 
dûl italského belcanta

v interpretaci operních
hvûzd z Arménie, USA,

Mexika a âeskérepubliky



Schulzendorf: 

Tradiční koncert 

vinořských umělců

Tak jako v předchozích letech,

zavítali na sklonku roku 2016 opět

do partnerského města Schulzen-

dorf v Německu umělci, reprezen-

tující naši městskou část. A jak už

je dobrým zvykem, přivítal je zce-

la zaplněný sál tamního Patronat-

skirche, který slouží jako důstojný

prostor k pořádání výstav a kon-

certů. Na tom aktuálním, který se

konal dne 30. října, vystoupili

s programem klasických hudeb-

ních děl a operních árií Markéta

Dvořáková (mezzosoprán), Petr

Matuszek (baryton), Anna Rhein-

gans (flétna) a Pavel Voráček (kla-

vír). Úspěšné vystoupení se neo-

bešlo bez přídavků a ani bez

závěrečného poděkování schul-

zendorfského starosty Markuse

Muckeho, během kterého pozval

na pódium i přítomného vinoř-

ského starostu Františka Švarce

a místostarostu Roberta Rytinu.

Nezbývá nám tedy než poděkovat

za další milé přijetí v historicky

nejstarším partnerském městě Vi-

noře a těšit se na všechna další set-

kání v roce 2017!

redakce
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Vinofi international

Praha: 
2.–4. 12. nás navštívil

spolek dobrovolných ha-

sičů z partnerské obce

Schulzendorf. Protože

Vinoř již místní hasiče

nemá, dohodli jsme ná-

vštěvu ve Kbelích.



Kargowa: 

Mezinárodní taneční závody

Pohybové studio Majky Šulové

mělo letošní rok tu čest reprezen-

tovat MČ Praha–Vinoř na meziná-

rodních závodech v polské Kargo-

wé, našem družebním městě. Dne

19. listopadu 2016 nás tedy čekala

čtyř a půl hodinová cesta, plná

smíchu, zpěvu a výskání až na mís-

to určení do kargowského Centra

kultury. Po přátelském uvítání

a poděkování trenérům začalo klá-

ní ve všech věkových kategoriích.

VídeÀ: 

Setkání s operní hvězdou

z Arménie

Nové zahraniční partnerství,

které získala Vinoř v roce 2016

v arménském Sevanu, sebou při-

neslo řadu nových podnětů a mož-

ností, jak na něj navázat a dále ho

rozvíjet. A protože v červnu roku

2017 mají přijet naši kolegové ze

Sevanu a Dilijanu (který je part-

nerským městem MČ Praha 19) na

návštěvu České republiky, roz-

hodli jsme se je přivítat mimo jiné

i slavnostním koncertem 14. červ-

na v Zámeckém areálu Ctěnice. Ví-

ce se o něm dozvíte na celostrán-

kové upoutávce na jiném místě

tohoto čísla zpravodaje, takže se

sluší doplnit, že jeho hlavní hvěz-

dou bude slavná arménská operní

pěvkyně Hasmik Papian, se kterou

se už řadu let setkávají diváci těch

nejprestižnějších scén, jakými jsou

Metropolitní opera v New Yorku

nebo Vídeňská státní opera. Právě

ve Vídni, kde paní Papian dlouho-

době žije, jsem měl tu čest se s ní

v prosinci setkat a domluvit detai-

ly jejího vinořského vystoupení.

Předem mohu prozradit, že se jed-

ná o nesmírně sympatickou, pří-

jemnou a komunikativní dámu,

která si svůj čestný titul Arménské

kulturní vyslankyně rozhodně pl-

ně zaslouží... Za zprostředkování

schůzky děkuji horárnímu konzu-

lovi Rakouska v Armenii panu Ara-

mu Marutyanovi, z jehož iniciativy

došlo i k uvedenému navázaní

partnerských vztahů se Sevanem

a Dilijanem. V červnu 2017 si tedy

nenechte ujít možnost nevšedního

setkání s mimořádnými umělec-

kými výkony a s našimi přáteli

z Arménie.

Robert Rytina
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Než jsme se dostaly na řadu, napě-

tí a nervy samozřejmě pracovaly...

Děvčata zatančila na výbornou

a tak jsme nakonec vybojovaly me-

daili a pohár za třetí místo (první

byly domácí účastnice, druhý tým

z německého Schulzendorfu). Ná-

lada vzájemné konkurence ale

zmizela při společném tancování,

občerstvení a focení. Jen po roz-

loučení nás opět čekala dlouhá

cesta zpět: unavené, ale šťastné

jsme se pak opět vrátily domů.

Majka Šulová



Je 13. prosince 2016 a chystám

se na rozhovor s vinořským pa-

mětníkem panem Karlem Tros-

tem. Snad naše povídání zase

o kousek dokreslí místo, ve kte-

rém žijeme, připomene lidi, kteří

zde žili a prožili si „své“, ukáže Vi-

noř většině lidí už dávno minulou

a podnítí naše předvánoční a no-

voroční přemítání nad hodnotami

a životem, který vedeme.

Dnes bych si s vámi, pane Troste,

chtěla povídat o Vinoři, o Vašich

vzpomínkách na ni, o Vás. Ne-

provedl byste mne laskavě důle-

žitými okamžiky Vašeho života,

které se nutně protnuly s Vinoří?

Mohla bych se na historii Vinoře

podívat Vašima očima? Pojďme

prosím začít úplně od počátku:

kdy a kde jste se narodil?

Je mi devadesát tři a narodil

jsem se v srpnu roku 1923. 

Kde ve Vinoři jste se narodil?

Bydleli jsme na náměstí, naro-

dil jsem se v domě naproti faře.

Tenkrát se rodilo doma.

Co dělali rodiče?

Maminka byla v domácnosti, ta-

tínek byl truhlář, dělal v Praze na

Vinohradech. Tenkrát to nebylo

vůbec jednoduchý: práce byla, ale

většinou každý rok ho vyřazovali

z práce, aby neměl nárok na do-

volenou. Takže tatínek nikdy žád-

nou dovolenou neměl. 

Minule jste povídal, že když jste

chodil do učení, musel jste jezdit

prvním vlakem ze Satalic.

Ano, prvním vlakem v pět ráno.

Učil jsem se až v Modřanech, jezdil

jsem přes celou Prahu tramvají až

do Braníka a z Braníka ještě čer-

veným autobusem. To byly dvě ho-

diny cesty tam a dvě zase zpátky.

Od té doby dopravu moc nechci,

bylo to utrpení. Tramvaj otevřená,

netopilo se, zima…

Povídal jste, že první republika

pro vás nebyla snadná doba.

Pro někoho to bylo dobrý, ale

pro většinu lidí to bylo strádání.

Co se maminka naplakala, proto-

že tatínek postavil barák, a ten

měl za republiky 22 tisíc dluhů, to

byly velké peníze a šest procent

úroku k tomu. Mamince dával jen

to nejnutnější na živobytí, prostě

to nestačilo. Chodila od krámu ke

krámu, tenkrát se chodilo na kníž-

ku, když byly peníze, tak se plati-

lo. Nebylo to vůbec jednoduchý. 

Pamatujete na významné osob-

nosti Vinoře, pana Bělohříbka,

Hofmana, bratry Deylovy atd.?

Jistěže pamatuju. Na Bělohříb-

ka, jeho paní a dvě dcery, jedna ze-

mřela, a proto máme na kostele je-

jí zvon – Melanie. Bělohříbek ho

tam na její památku nechal dát.

Pan Bělohříbek byl takový silnější

pán, paní byla také korpulentní,

česky ani neuměla, ona byla Něm-

ka, ale on česky uměl. Byl to tako-

21

Z historie
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vý zvláštní člověk, hodně kouřil

a kouřil obyčejné cigarety, Zory.

A když šel do trafiky, tak si bral

krabičku se stovkou Zorek. A tra-

fikantka mu říkala: „Nemůžete si

koupit nějaké lepší?“ A on na to, že

si to nemůže dovolit. Ale on to byl

milionář, byl totiž ředitelem Živ-

nobanky a říkalo se o něm, že rá-

no, když vstává, má pod hlavou

třicet tisíc. To bylo něco. Kvalifi-

kovaný dělník měl za republiky

pět korun na hodinu a on měl rá-

no třicet tisíc pod hlavou. 

Kde jste pracoval po vyučení?

Po vyučení jsem se díky kama-

rádovi dostal do továrny Siemens,

to už bylo za Němců. Ti zřídili

fabriku ve Vysočanech. Dali mi

slušné peníze a pracoval jsem

tam celou válku. Vyráběly se tam

zaměřovací přístroje, jemná me-

chanika…

Slyšela jsem Vás několikrát vy-

právět o náletech, které jste na

konci války zažil. Máte nějakou

silnou vzpomínku z Vinoře?

Na Vinoř byl jen jeden oprav-

dový nálet, a ten jsem prožil

v práci, bylo to na květnou nedě-

li v pětačtyřicátém. To se většinou

nedělalo, ale já jsem měl s kama-

rádem zrovna ten den službu. Ná-

lety byly už od února, hlásily se

kolem jedenácté, a když přišly,

otevřeli nám vrata a pustili nás

z továrny ven. Většinou jsme jez-

dili do Hrdlořez, a když byl konec,

tak zase zpátky. Ten den bylo

krásné počasí, jasno, s kamará-

dem jsme seděli u takového bunk-

ru, byly tam dva, jeden pro vrch-

nost a jeden pro normální lidi,

a my si tam tak sedíme a díváme

se nahoru, jak to tam lítá. Bomby

padaly na Českomoravskou, Vy-

sočany, částečně na letiště Kbely

a na Pal a lidi většinou utíkali ven.

To bylo pro něco dobrý, pro něco

zase špatný. Na Kbely shazovali

malé bomby v držákách, které se

po dopadení na zem roztříštily.

To bylo velké neštěstí pro Vinoř

a Kbely, protože většina lidí utí-

kala ven. Naše rodina se naštěstí

schovala do sklepa. Ti, co utíkali

ven, to většinou odnesli. A právě

u toho Palu, ten měl pracovní ne-

děli, všichni vyběhli ven a na po-

le kolem dopadaly ty malé bomby

a hodně lidí tam přišlo o život

a bylo strašně moc raněných. Ve

Vinoři toho bylo míň, ale taky jich

bylo dost a někteří i mrtví. A my

ve Vysočanech, když to začalo pa-

dat, jsme běželi do toho hlavního

krytu, v bunkru byl už vrátný

s manželkou, byl to Čech, ale ne-

chtěl mluvit česky, jen co jsme

tam vletěli, na dvůr padla pěti-

metráková bomba, to byla díra

jak barák. Měli jsme štěstí, že jsme

tenkrát do toho bunkru šli. A to

jsem vám tenkrát zažil, co to je,

když padne bomba! Do bunkru

vletěl tlak, myslel jsem, že nás to

roztrhne, to bylo teda něco! Od-

houkali konec náletu, já sedl na

kolo a pádil jsem domů, protože
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jsem měl strach, jak to tam vypa-

dá. Přijedu domů, máma ubreče-

ná, myslela si, že když to padlo na

Vysočany, tak mě už neuvidí. Ve

Vinoři bylo boží dopuštění, spous-

ta raněných, vozili je do vinořské

sokolovny, ve Kbelích hřbitov ne-

byl, to až po válce, mrtvé vozili

k nám, na hřbitově se dělaly hro-

madné hroby, většinou pro cizí li-

di, tam je provizorně pohřbili

a pak je vyndali a přemístili do

Prahy. A to byl jeden nálet na Vy-

sočany, který tady všude okolo

nadělal neskutečnou paseku. 

Jak to bylo na konci války ve Vi-

noři s Němci? Konkrétně se ptám

na tu otřesnou událost zakopá-

vání a vykopávání devíti mrt-

vých německých vojáků.

Tak u toho jsem nebyl. Na kon-

ci války se ve Vinoři porážely stro-

my v kaštanové aleji u zámku,

pak taky směrem na Radonice

a na Brandýs, aby sem Němci ne-

mohli.

A jak se chovala tzv. revoluční

garda?

Bylo tu pár lidí, kteří proti tomu

šli, ale nikdo žádnou zbraň neměl.

Němci táhli na Prahu, pochodova-

li po silnici a lidi se k nim chovali

všelijak, nedivte se, okupovali

nás, nebylo to lehký, všechno bylo

na lístky, akorát brambor bylo

dost, mouka na příděl, málo vše-

ho bylo, bylo to krutý.

A po válce jste přestal pracovat

u Siemensů.

Chvíli jsem pracoval v Čakovi-

cích u soukromníka, v osmačtyři-

cátém jsem přešel do vinořských

Opraven a tady jsem skončil, do

sedmdesáti jsem tu dělal. 

A co komunisté ve Vinoři?

Většina národa po pětačtyřicá-

tém byla u komunistů, byly velké

nábory, lidi v tom viděli spásu, vě-

řili, že se to tady zlepší a bude to

lepší než za republiky. Zvrtlo se to

v osmačtyřicátém, to nastala oškli-

vá léta. Byl to tvrdej režim, vše-

chno bylo ještě na lístky. My jsme

měli postavený dům, a kdyby ne-

přišla válka a ten minulej režim,

tak jsme o ten barák přišli, proto-

že tatínek neměl peníze na splá-

cení dluhu, byl rád, když splatil

úrok. Ten dluh jsme spláceli hod-

ně roků, pak přišla jakási jistota,

bratr už byl vyučenej, nosil domů

peníze, já, když jsem se vrátil do-

mů z vojny, jsem se taky snažil,

aby se ten dluh splatil. Za komu-

nistů se nežilo zázračně, ale žilo se

slušnějc, bylo na živobytí, jenže

nebyla volnost, jako je dneska,

všechno se muselo hlídat. Mám

strach, aby k tomu znovu nedošlo.

Čeho se bojíte?

Já už ničeho, mně už je to vše-

chno jedno, jen si myslím, že nás

tady nic dobrýho nečeká. Jak to

tak vypadá, chýlí se k válce. Dnes-

ka se hodně lidí má dobře a mě

překvapuje, že je tolik milionářů

a lidí, kteří se za tak krátkou dobu
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obohatili. Když se vrátím k té prv-

ní republice, než se někdo dopídil

nějakého jmění, trvalo to pokole-

ní, dneska jsou někteří lidé během

pár roků milionáři a nevědí co

s penězi, vyvážej je bůhví kam,

místo aby je investovali tady.

Můžeme se vrátit k osmačtyřicá-

tému roku?

Byla to ošklivá doba, lidi se

označovali. Já byl v té době po-

měrně mladej, to jsem se na Vá-

noce ženil. Neměl jsem žádný vel-

ký zájmy, chtěl jsem si založit

rodinu. Přešel jsem s prací do Vi-

noře, takže jsem to tolik neproží-

val, jen abych se postaral o rodinu.

Manželka byla z Vinoře, byla úřed-

nice, a pak jsme měli děti a žili, jak

se dalo, ale špatně jsme se neměli.

Ovšem rodiče manželky na tom

dobře nebyli. Tchyně byla pořád

nemocná, důchod žádný, tchán byl

ruský legionář, po válce to měl ješ-

tě dobrý, ovšem po osmačtyřicá-

tém šli ruští legionáři stranou.

Takže jsme jim vypomáhali. 

Zkuste mě teď prosím provést po

Vinoři, jak si ji pamatujete z dět-

ství.

Vinoř byla spádová obec, všech-

ny okolní vesnice směřovaly do Vi-

noře. Vinoř měla farnost, kostel,

školu, děti ze Satalic, Přezletic

a Radonic chodily do Vinoře do

školy. V Satalicích postavili školu

až po válce, ve Kbelích ale škola

byla. A do měšťanky do Vinoře dě-

ti jezdily až z Počernic. Tady byla

stará a nová škola. Novou školu si

pamatuju, když ji otvírali. Chodil

jsem do staré školy do čtvrté tří-

dy a do páté jsem přešel do nové

školy, třídu jsme měli dole. Po vál-

ce za komunistů se toho tady moc

neudělalo. Až teprve po revoluci

se vinořská obec zvelebila. A ta-

kovou jako je Vinoř, najdete jen

málokde. Máte tu oboru, rybníky,

ctěnický les, přírodu, všechno. Sil-

nice, prvotřídní chodníky, sporto-

viště. Vinoř je prostě ideální. 

Jaké pamatujete živnostníky?

Po hlavní silnici od zámku po le-

vé straně na Brandýs byl obchod

paní Okurkové s šicími potřebami,

za ní byl řezník, dál pak byl pan Ka-

deřábek se smíšeným zbožím, ten

byl hluchej jako poleno, proti ně-

mu slyším ještě dobře, vedle něj

byl obchod pana Holého. Pan Ho-

lý dělal u Bělohříbka hajného: šar-

mantní pán, vousy, hajnej, jak má

vypadat, a měli obchod, v jednu

chvíli pekárnu, ale ta se mu neved-

la, tak ji zavřel. Kousek dál, tam

kde bydlel starosta Krajl, stál dům,

jmenovali se Kostkovi a ti měli ta-

ky malý obchod. Za ním bylo řez-

nictví, nějakej Šimáček, naproti byl

nějakej Rudolf, to byl pokrývač,

před ním stál barák, to byl doktor

Holeček, jeden z prvních doktorů

ve Vinoři, ten tady byl léta letoucí,

jeho manželka byla zubní lékařka

a ta tam měla ordinaci. Jako dnes-

ka si to pamatuju, ta měla vrtačku

na šlapání. Vrátíme se na hlavní sil-

nici, po levé straně byl obchůdek se

šicími potřebami, jak je dnes Kačer,

za ním byl pan Žitný, ten měl po-

hřební ústav a truhlářství, tam se

můj tatínek vyučil. Za ním byl ně-

jakej Škramlík, ten měl zámečnické

věci, za ním byl sedlák Bubeníček,

ten dělal kostelníka v kostele.

A pak byl hřbitov. A první dům za

dnešní Mariapoli, tam měl hospo-

du pan Barochovský. To byl vrs-

tevník mého tatínka. Dolů za ním

bylo zahradnictví pana Kaliny, za

ním nebylo nic. Před parkovištěm

u Opraven byla později pumpa, ve

Vinoři pamatuju tři a auto sem tam

nějaký. Pak byly Opravny a za nima

už nic. Když to vezmeme po druhé

straně, po té pravé směrem k Vi-

noři, tam byla výroba korku. Za

ním ten první dům patřil k Deylo-

vě vile, naproti v té malé uličce byl

zahradník, po levé straně nahoru

už nebylo nic, později pak nákupní

a zdravotní středisko. Než přijdete

na křižovatku, tak po levé straně

byla cukrárna pana Kopeckého a za

ním byl holič. Pak je hlavní křižo-

vatka, pan Zeman tam opravoval

auta, dnes je tam železářství a ved-

le papírnictví, bývalá drogerie. Pak

bývala hospoda (dnes u Černínů).

Za rohem dolů žádné obchody ne-

byly, naproti staré škole byl Běloh-

říbkův statek a za ním v rohovém

domě bydleli Charvátovi, ti prodá-

vali školní potřeby. Pak bylo řez-
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nictví a pekař Nouša, to byl jediný

pekař ve Vinoři, ale to byly housky!

Dál byl Hofmanův statek, ten Hof-

man dělal ředitele vinořské spoři-

telny. Dolů na Radonice nebylo nic.

Po levé straně u staré školy je bu-

dova, ta patřila Bělohříbkovi, kde

byli deputátníci, a vedle, než se po-

stavila nová, byly dvě šesté třídy

obecné školy místo měšťanky. Do-

lů k Radonicím už byli sedláci: Kos-

telecký, Hrabětův statek, naproti

byl Brajer, švec. Měl jsem jedny bo-

ty na zimu, když jsem je proběhal,

šel jsem k ševci, tam jsem se zul

a čekal, až mi boty podrazí. Statek

Karoušků u rybníka, Janoušková,

to bylo hospodářství za všechny

peníze. A pak je Pohankův dům, po

levé straně byla taková garáž a v ní

řezník Šimáček prodával soboty,

neděle, aby lidi nemuseli jinam.

V předposledním domě ve Vinoři

bydlela moje babička, prababička,

Machačovi, tam mě rozmazlovali.

Ale předtím je odbočka, jak se říká

do pole, v Podskalí, když se jde

směrem k Obůrkám. Po pravé stra-

ně byli Pohankovi, ti měli povoz-

nictví, rolníci to byli, a tam už pak

dál nebylo nic. Po pravé straně jen

domy a po levé straně potok. A za-

pomněl jsem na pískovnu, tam dě-

lal pan Svoboda. Až pak u odbočky

k vinořskému kostelu, tam býval

obchod pana Taraby, vinořského

četníka, s cigaretami a kolky.

A směrem ke kostelu po levé stra-

ně, tam byl taky dům a v něm ob-

chůdek s maličkostmi. Za malým

a velkým rybníkem v posledním

domě bydlel malíř Vítek a před

ním pumpař Zítek.

Kde stála stará pošta?

Stará pošta byla naproti staré

škole, vedle ní bydlel pan Charvát.

Pošta se pak přestěhovala do prv-

ního domu naproti zámku, odtam-

tud se stěhovala tam, jak bývali Ka-

deřábkovi a pak se přesunula tam,

co je dneska. 

A jak to vypadalo kolem úřadu?

Domy naproti národnímu vý-

boru postavily Opravny. Fabrika

měla 450 zaměstnanců, takže pro

lidi stavěla bytovky: domy ve Sto-

důlkách, domy pod zastávkou na

Přezletice.

A jak si pamatujete Ctěnice? 

Ctěnice patřily pod Cukrovar,

pod něj spadal i ctěnický statek,

po levé straně bylo bydlení pro de-

putátníky. Za komunistů to bylo

vzorové hospodářství, dodávali

mléko do nemocnic, potom statek

zkrachoval. 

Řekněte mi něco o sokolovně.

Ta se stavěla kolem 30. roku

a stavěl ji stavitel Nouša, mamin-

čin příbuzný. Neštěstí je, že je tam

tak utopená, je totiž postavěná na

místě bývalé pískovny. Největší

zásluhu na jejím postavení měl

pan hospodář Josef Hofman. Než

byla ve Vinoři, chodilo se do Sata-

lic. Já jsem odmalinka chodil do

Sokola, to bylo moje vyžití. Moje

mládí byla vinořská sokolovna,

cvičil jsem na všech sletech. Čas

jsme také trávili u vinořské nové

školy, kde bylo malé hřiště, teni-

sový kurt a jinak samá tráva. A ce-

lé léto jsme byli naložení u vinoř-

ského rybníka. Tak to bylo naše

vyžití: rybník, malé hřiště a soko-

lovna. Žádné velké hračky jako

dneska: běhali jsme s pálkovacím

kolem, honili káču, taková byla na-

še zábava. Žádné hračky jsme ne-

měli a k Vánocům jsme žádné ne-

dostávali. 

Jak tedy vypadaly Vánoce Vašeho

dětství?

Ty byly hodně skromné. Peklo

se obyčejné cukroví, žádné máslo,

maminka na máslo neměla, stejně

jako na kafe. Když si maminka do-

volila koupit pět deka kávy a umlít

si ji, tak to byl svátek. Lahev rumu

měla jednou za rok. Tady na rohu

byla první prodejna Včela, to by-

la komunistická prodejna, kde se

prodávalo všechno levněji než

v krámě. A měli tam moderní ka-

su, sbírali jsme účtenky a na kon-

ci roku se to sečetlo a z procent by-

ly peníze. Za ty roční procenta
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maminka kupovala lahev rumu

a tu jsme pak měli na celý rok. Na

Vánoce se samozřejmě pekla vá-

nočka a co se týče masa, drželi

jsme králíky a slepice, jeden čas

jsme měli husy a párkrát prase. Na

Vánoce se zabil králík a k němu se

dělal knedlík se zelím. Stromeček

byl, ten se kupoval, a ozdoby jsme

si dělali sami, někdy se jen zabali-

la a pověsila kostka cukru, svíčky

obyčejné. No a dárky, my jsme by-

li tři, tatínkovi jsme pravidelně

kupovali každý rok papuče, to by-

lo překvapení! My nedostávali nic,

nanejvýš něco na sebe, košili a tak.

K večeři byl kapr, já ho nikdy ne-

jedl, měl jsem vždycky obaleného

králíka. Tatínek šel vždycky do po-

koje, rozsvítil stromeček a bylo

překvapení!

Chodili jste do kostela na půl-

noční? 

Tatínek byl nevěrec, maminka

u církve Československé. Já se

sestrou jsme chodili na nábožen-

ství na starou školu. Ale mně ví-

ra nic neříká. I když dneska se to

nějak rozmohlo, najednou je to-

lik věřících, nevědí ani proč.

A všichni slaví advent…To mě roz-

čiluje. 

Ovšem můj dědeček byl silně vě-

řící, ten chodil na procesí, poutě

a roznášel katolické noviny. Ráno

v neděli se chystal na první mši na

sedmou, od desíti na druhou a pak

roznášel noviny, ale než šel do kos-

tela, stavil se u Charvátů na režnou

a pak, jak roznášel ty listy, tak lidi

mu taky nalívali, domů dorazil na

horkou polívku, babička mu akorát

rozestlala postel, děda lehnul a v tu

ránu spal. To byla jeho neděle. Dě-

da byl dělník a měl pronajatou far-

skou zahradu, kde prodával ovoce,

tam jsme se nachodili.

Máte nějaké předsevzetí, přání

do příštího roku?

Moje předsevzetí je, když si ve-

čer lehnu, abych se ráno nepro-

budil. Abych nikomu nedělal potí-

že. Žiju si dobře, dcera se o mne

stará, syn to samé, nic mi neschá-

zí. Jediné, co nechci, je být někomu

na obtíž a z tohoto světa odejít bez

problémů…

Jak vnímáte dnešní dobu?

Dřív byla většina lidí obyčejná,

chudá, skromná, smířená s tím, že

nic nemá, dneska je to samé „ham-

ty, hamty, ať máme víc než tamty“.

Všichni si záviděj a hrabou.

Vyslovil jste při příležitosti po-

stavení sokolovny jméno Josefa

Hofmana, pro mne jednu z nej-

mravnějších postav Vinoře mi-

nulého století. Jak se na něj pa-

matujete?

Pan Hofman byl elegán, urost-

lý člověk, vyšší postavy, fousky

měl, hůl, prostě hospodář, jak má

vypadat. Jeho paní prodávala mlé-

ko, k ní jsme chodili s bandaskou,

ve dvanáct se vydávalo čerstvě na-

dojené a hned jak jsme vyšli za

vrátka, už jsme ho upíjeli ještě tep-

lé. Pan Hofman byl pán, měl vzor-

né hospodářství, dva páry koní,

traktor, osobní auto. 

Při virtuální procházce Vinoří

jsme se dostali až Opravnám. A co

cukrovar, jak ten fungoval?

Ten začínal koncem října a jel

do poloviny prosince. Dělal se tam

žlutý cukr a chutnal jako sirup. Dě-

da do cukrovaru chodil na kam-

paň. Někdy po osmačtyřicátém ho

zavřeli a pak zbourali.

Často jste dnes mluvil o tom, že

lidé měli dřív jinou perspektivu,

jiné vychování, jiné touhy, jiné

uspořádání hodnot. Vychovávali

Vás rodiče jinak? 

Dneska rodiče na všechno mají,

kočárky, oblečení, hračky. Dřív to

byl problém. Na druhou stranu je

dnes tolik bezdomovců, neza-

městnaných na podpoře, až je mi

z toho špatně. Za republiky bývá-

valy žebračenky, ty vydávala obec.

Ale aby lidi dostávali peněžitou

podporu v nezaměstnanosti, to

neexistovalo. Kdo nedělal, nic ne-

měl, musel se uskromnit. My jsme

na tom ale tak špatně nebyli, žili

jsme, jak se dalo. 

Říkal jste, že rád vzpomínáte na

to dobré. Na co rád vzpomínáte?

Za komunistů koupily Opravny

v Krkonoších starou usedlost, my

jsme ji napřed zrenovovali a pod-

nikovým autobusem jsme tam pak

jezdili na dovolenou. Hezké ale

skromné chvíle. Rád také vzpomí-

nám na stanový tábor na Želivce,

pak na Kunžak, malé chatičky, vět-

ší chatky a pak chatu, kterou jsme

postavili. Za minulé doby jsme

tohle všechno měli skoro zadar-

mo. Dvakrát jsme byli od fabriky

v Bulharsku, jednou dokonce le-

tecky, tak na to nemůžu mít špat-

né vzpomínky. O komunistech ať

si každý říká, kdo chce, co chce, ale

určité výhody to mělo. Dneska si

každý musí všechno zaplatit sám,

musí si na to vydělat. Můžete si

myslet, co chcete, ale já to vidím

takhle. Zažil jsem republiku, Hit-

lera, komunisty a jaké je to dnes-

ka. Můžu posoudit, jaké to bylo

a jaké to je, a nikdo mi to nemůže

upřít. Všechno má svoje.

Pane Troste, mnohokrát děkuji

za rozhovor.

Ptala se: Klára Löwensteinová 
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Tento ročník k nám byl velmi

milosrdný, co se týká počasí. Bylo

nutno také oživit trasu a vrátit se

k osvědčenému zakončení na fot-

balovém hřišti. Zvláště kvůli veli-

kému počtu poutníků.

Nechali jsme se inspirovat filmy

a pohádkami. A jelikož průvody

chodí jak malinké děti, tak i od-

rostlejší a také samozřejmě jejich

rodiny, tak jsme se snažili připra-

vit výjevy napříč věkem i žánry.

Výběr filmů a pohádek pár lidí

odsoudilo, leč lidé, kteří průvody

připravují se u toho také musí ba-

vit, jinak by tu dřinu nedělali. Tak-

že jste mohli potkat lékaře z vel-
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mi známého seriálu MASH (proto-

že máme nadšence pro retro a ar-

my), současné vojáky, kteří bráni-

li sestřelený vrtulník Backhawk

(protože máme nadšené airsofťá-

ky), Piráty, Harryho Pottera, Star-

Wars, protože to dělali lidé, kte-

rým se tím plnil jeden jejich

dětský sen.

Pro nejmenší jsme připravili

klasické postavičky z Večerníčků

jako je Rákosníček, Bob a Bobek,

Manka a Rumcajs a nebo Šmoulo-

vé. Dobro zastoupila „Anděla“

a zlo čert.

Závěr na fotbalovém hřišti ob-

starala skupina T.E.T.R.I.S. se svou

fireshow. Za občerstvení děkuji

sportovcům a pánům z Plzeňské-

ho pivovaru. Nám se to celé líbilo

a těšíme se na příští 15. ročník.

Doufáme, že vy též a nebudete

se bát… jít se s námi trochu bát!

Jana Česáková Hyklová
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Na tradicích je hezké to, že

když jsou opravdu životaschop-

né, je rok od roku snazší v nich

pokračovat. Tedy, ne že by se vše

připravilo a udělalo samo, ale

když víte, s kým, jak a do čeho se

pustit, bývá všechno mnohem

jednodušší. Letos se taková zku-

šenost krásně projevila i na pří-

pravě Vinořského adventu. Vý-

bor pro kulturu a volnočasové

aktivity už například nemusel vě-

novat tolik času shánění stánka-

řů pro trh na Vinořské náměstí,

protože většina prodejců už se po

předchozích dobrých zkušenos-

tech přihlásila sama. Zbylou

energii tedy bylo možné věnovat

drobným inovacím – ke stánkům

s občerstvením a vánočním sor-

timentem tak přibyl například je-

den stánek zcela speciální, kde si

mohli návštěvníci vyzkoušet ce-

lou řadu vánočních tradic, jaký-
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mi jsou lití olova, házení střeví-

cem a další. 

Adventnímu trhu v neděli 27. li-

stopadu navíc výjimečně přálo

i počasí, takže ho návštěvníci

v hojném počtu zaplnili už od

úvodní patnácté hodiny. Příjemná

atmosféra, jíž po celou dobu spo-

luvytvářela vánoční hudba, svá-

tečně naladěné rozhovory vinoř-

ských sousedů nad svařeným

vínem nebo cinkání kovářského

kladiva, pak v půl šesté vyvrcholi-

la rozsvícením vánočního stromu

za přítomnosti několika set divá-

ků. Než se tak stalo, popřáli klidný

adventní čas a krásné vánoční

svátky přítomným i starosta Fran-

tišek Švarc, zástupkyně ředitele

školy Marie Brothánková a vinoř-

ský farář P. Vít Horák.

O půl hodiny později pak do-

slova praskal ve švech kostel Po-

výšení sv. Kříže, kde se konal prv-

ní adventní koncert. Tak jako loni,

zahájily ho i tentokrát děti z vi-

nořské základní školy, které za ky-

tarového a pěveckého doprovodu

paní učitelky Michaely Králové

a dalších hudebníků zazpívaly ko-

ledy a další známé vánoční písně. 

Velký zájem ale byl ve zbývají-

cích adventních nedělních veče-

rech i o další vystoupení: 4. pro-

since se do Vinoře opět vrátila

folková skupina manželů Jany

a Miroslava Radových. 11. prosin-
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ce zazněly slavné klasické skladby

v provedení špičkových interpretů

Štěpánky Heřmánkové (soprán),

Drahomíry Matznerové (varhany)

a Miroslava Laštovky (trubka) a ko-

nečně 18. prosince nám přijel zaz-

pívat sbor Camerata Praha pod ve-

dením Veroniky Žofákové Dvořáč-

kové. Úvodního přivítání a závě-

rečného poděkování umělcům se

vždy zhostil P. Vít Horák. 



Jak bylo řečeno úvodem, pro-

běhly přípravy na Vinořský ad-

vent zase o něco plynuleji, než mi-

nule, ale hlavní zásluhu na tom

mají samozřejmě jeho zkušení or-

ganizátoři: vinořská kulturní refe-

rentka Jana Hyklová Česáková,

členové a stálí spolupracovníci Vý-

boru pro kulturu a volnočasové ak-

tivity a Výboru pro spolky a církve

a představitelé farnosti při kostele

Povýšení sv. Kříže. Všem za jejich

nasazení upřímně děkuji a těším se

na další společné shledávání na

kulturních a společenských akcích

v průběhu roku 2017, které, jak

doufám, vyvrcholí dalším úspěš-

ným Vinořským adventem...

Robert Rytina, zástupce sta-

rosty MČ Praha-Vinoř, předseda

Výboru pro kulturu a volnočaso-

vé aktivity

30



Divadlo ve Vinofii

Dne 29.3. v 19.00 zveme na di-

vadelní představení Jana Horáka,

který opět po roce hostuje v Praze

Vinoři. Jeho minulé divadelní

představení navštívilo cca 150

osob a mělo velký úspěch. Tento-

krát uvádí hru s názvem: „Pověsí-

me jenom faráře“. Vstupné 100 Kč.

Divadelní představení proběhne

v Centru Mariapoli Mladobole-

slavská 667.

Těšíme se na Vás 

Za organizační tým 

Marie Nováková 
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Spoleãensk˘ veãer ve Vinofii 2017

Veãer probûhne 18.2. 2017 v Sokolovnû TJ Vinofi Klenovská 35 Praha 9 Vinofi od 19.30.
Cena vstupenek 200 Kã v pfiedprodeji do 13.2., poté 240 Kã 
(tel. 603 446 545 nebo na adrese: zlata.praha@focolare.cz.) 

Zveme Vás na tradiční již šestý

Společenský večer Zlaté Prahy or-

ganizovaný hnutím Focolare, míst-

ní farností a Sokolem, za podpory

Městské části Praha Vinoř. 

Tento společenský večer je be-

nefiční akcí zaměřenou každoroč-

ně na pomoc nemocnici ve Fon-

tem, Kamerun, kde působí český

lékař František Slavíček. Večer ne-

ní pouze událostí určenou k tanci,

ale také k příjemnému posezení

a popovídání. 

Těšíme se na všechny účastníky.

Čeká nás tanec, tombola a snad ta-

ké půlnoční překvapení. 

Je milé, že Vinoř je místem, kde

probíhají různorodé aktivity. Vě-

říme, že se společně sejdeme na

mnoha z nich a že nejsou vnímány

jako konkurence, ale výraz různo-

rodosti a spolupráce. 

Za přípravný tým 

Marie Nováková 
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Vincent a Bublina
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Kurz pro pedagogy z MŠ a lek-

tory kroužků ve Vincentu byl za-

měřen na akutní stavy specifické

pro děti, celkové zvládnutí situace

a procvičení život zachraňujících

dovedností.

Děti se od dospělých liší nejen

velikostí a proporcemi – dětské

akutní stavy jsou velmi specifické

a je dobré být na ně připraveni

a schopni zafungovat jako klíčový

článek v rámci systému předne-

mocniční péče.

Kurz první pomoc u dětí byl veden

profesionálními záchranáři Janou

Peštovou a Petrou Kocourkovou ze

společnosti Life Support.

Obsah kurzu první pomoc u dûtí:
❙ bezpeãnost zachráncÛ a zachraÀovan˘ch
❙ organizace a efektivní komunikace na místû události
❙ psychologické aspekty pomoci dûtem
❙ specifika pediatrick˘ch akutních stavÛ
❙ vytipovaná rizika u jednotliv˘ch vûkov˘ch kategorií dûtí
❙ rozpoznání závaÏnosti stavu
❙ Ïivotní funkce u dûtí, nácvik jejich vy‰etfiení
❙ kam a jak zavolat o pomoc
❙ první pomoc pfii vdechnutí cizího tûlesa
❙ nácvik neodkladné resuscitace na moderním v˘ukovém modelu
❙ první pomoc u úrazÛ
❙ první pomoc u náhl˘ch onemocnûní 
(kfieãe, du‰nost, alergická reakce,…)

❙ vybavení pro první pomoc

Kurz první pomoc u dûtí ve Vincentu

Letos jsem na čtenáře pasovala

všechny druháčky. Protože jich je

skoro 120 muselo být pasování

rozděleno do dvou dnů. Každé dí-

tě usedlo na trůn a předvedlo své

čtenářské schopnosti. Za svou od-

vahu a umění byly děti pasované na

čtenáře. Každý obdržel na památku

List pasování a záložku a abecedou,

Pasování ãtenáfiÛ

která mu zaručí roční vstupné do

místní knihovny ve Vinoři zdarma.

Pasování proběhlo koncem října,

jsem moc ráda, že již dost dětí při-

šlo do knihovny a začalo si půjčovat

knihy. Těším se na další setkávání

s nimi i s jejich rodiči. 

Monika Lichtenbergová 

knihovnice
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Nepfiehlédnûte
Na léto s paní lektorkou múzic-

kých uměn Kristýnkou Kolajovou

připravujeme dva turnusy letních

příměstských táborů na téma Vi-

nořské léto hudby (24.–28.7.)

a Vinořské léto (historického)

sportu (7.–11. 8.) pro děti od 5 do

12 let. Máte-li zájem Vaše děti na

VOLNOâASOVÉ AKTIVITY V KVC VINCENT 

P¤IDEJTE SE!
!!!NOVÉ POLOLETNÍ KURZY 2017 ZAâÍNAJÍ!!!

Miniskupinové jazykové kurzy, individuální konzultace, 

literárnû filosofické dílny Lingva Ludus 

Od 30. ledna do 16. června

2017 v KVC Vincent pokračují ja-

zykové a literární kurzy pro děti

a dospělé.

Přihlášky prosím zasílejte do

konce ledna na 

klaralowenstein@yahoo.it

Stávající harmonogram kurzů

a dílen ze zimního semestru bude

nadále zachován, příp. dle Vašich

návrhů pozměněn. 

Požehnaně povzbudivý, pří-

jemně praštěný, přátelský a pídi-

telský celý rok přeje 

Klára Löwensteinová

Harmonogram vypsaných odpoledních skupinových kurzů 

od ledna 2017

PO 16.30–17.15 AJ děti – více pokročilí Big Bugs I. skup. (5–7 let)

PO 17.30–18.15 AJ děti – pokročilí hvězdáři Our world II (6–9 let)

PO 18.30–19.30 Italština pro dospělé – mírně pokročilí

ÚT 15.30–16.15 AJ pro nejmenší – začátečníci (3–6 let)

ÚT 16.30–17.15 Aj děti Captain Jack – mírně pokročilí (3,5–5 let)

ÚT 17.30–19.00 AJ pro dospělé – středně pokročilí

ST 18.00–19.00 Italština pro dospělé – středně pokročilí

PÁ 16.45–17.30 AJ děti více pokročilí Big Bugs II. skup. (5–7 let)

PÁ 17.30–18.15 Italština junior (7–10 let)

So 10.00–12.00 Literárně dramatické, myšlenkové a výtvarné 

dílny pro děti (5–10 let)

příměstské tábory přihlásit, učiň-

te tak laskavě elektronicky na 

e-mail:

klaralowenstein@yahoo.it 

a kristynak@centrum.cz 

či nás osobně zastavte ve Vincentu.

Budeme se moc těšit, 

Klára Löwensteinová 

& Kristý Kolajová



Nûmeck˘ jazyk
Kurz německého jazyka probí-

há vždy ve čtvrtek od 17.30 do

19.00 hod. V současné době se vě-

nujeme obchodní němčině, kde je

kladen důraz hlavně na slovní zá-

sobu a konverzační modely, určené

pro nejrůznější situace ve firem-

ním obchodním styku. Souběžně

se procvičují i ostatní jazykové do-

vednosti.

Mgr. Helena Cimermanová

Cviãení s klaunem
úterý od 9:00 – 9:50, 

pátek od 9:00 – 9:50, 

pátek od 10:00 – 10:50

Cvičení určené pro chodící děti

v různých věkových skupinách –

za doprovodu rodičů. Lekce je roz-

dělena vždy na několik částí – při-

vítání v kruhu, cvičení za pomoci

básniček a písniček, cvičení na ba-

lónech, senzomotorické cvičení,

hry vedené ke koordinaci pohybu,

prevenci plochých nohou, vadné-

ho držení těla a svalových dysba-

lancí. S využitím různých sportov-

ních i rehabilitačních pomůcek.

Vše v příjemném prostředí. Děti

budou rozřazeny do skupinek dle

věku. Více informací přes níže

uvedený email.

Zdravá záda
pondělí 20:00 – 21:00

Jedná se o zdravotní cvičení pro

dospělé, které je prevencí bolestí

celého pohybového aparátu, vad-

ného držení těla a vytváření sva-

lových dysbalancí.

Cvičí se různé metodiky, které

jsou příznivé pro správné posílení

a protažení různých svalových

skupin……hlavně metoda SM

systém s lany dle MUDr. Richarda

Smíška, cvičení dle Mojžíšové, sen-

zomotorika, akrální vzpěrná cvi-

čení, dechová cvičení apod…. pros-

tě cvičíme tak, abychom se cítili lé-

pe. Více informací přes níže uve-

dený email.

Do kurzů je nutné se hlásit pře-

dem na email: valgab@post.cz 

anebo tel.: 724 312 755.

Zároveň bych ráda poděkovala

za příjemnou spolupráci vedení

KVC Vincent a popřála vše nejlep-

ší do nového 2017 všem klientům

i spolupracovníkům. 

Gabriela Válková, 

fyzioterapeutka

Kurzy GoKids 
v KC Vincent

V KC Vincent vedu kurzy pro

nejmenší děti, od 6–36 měsíců. Je-

den z těchto kurzů je kurz znako-

vání, ke kterému se vztahuje re-

akce maminky, která s dětmi

navštěvuje oba moje kurzy. Zna-

kování je pouhým rozšířením gest,

které používáme i my dospělí. Jen

si to neuvědomujeme. Batolátkům

tyto znaky pomáhají neuvěřitel-

ným způsobem propojit jejich svět

s tím naším, velkým, nepoznaným.

Zkuste to a nebudete litovat. Je to

jednoduché a účinné. Přihlaste se

ke mně na kurz, začíná od 2. úno-

rového týdne. Anebo můžete při-

jít na seminář tj. 2 hodinové poví-

dání a názorné ukazování všeho

tak, abyste mohli začít znakovat se

svými dětmi, co nejdříve. Vypsané

kurzy i semináře najdete zde: 

www.kurzypavlina.cz, 

www.gokids.cz, 

www.babysigns.cz

Hudební ‰kola 
Pavel Hokr

V Mariapoli se opět konaly kon-

certy mladých hudebníků, kteří se

učí na hudební nástroj v KVC Vin-

cent. Na čtyřech koncertech účin-

kovalo celkem 45 dětí. Jako obvy-

kle nejvíce vystoupilo klavíristů.

Zazněly lidovky, populární písnič-

ky, koledy a také několik klasic-

kých skladeb.

Na jaro se plánuje muzikálové

vystoupení pod vedením paní uči-

telky Kristýny Kolajové. Půjde již

o 3. muzikál, tentokrát to bude

Šípková Růženka. Muzikál bude

opět kompletně naživo, děti bu-

dou jak zpěváci-herci, tak i dopro-

vodní hudebníci. 

Pavel Hokr

PILATES ve Vinofii: 
posílení, protažení i relaxace,

cvičení, které si oblíbíte
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Jsme studio zdravého pohybu

a naši specializací je pohybová

metoda Pilates. Naše práce nás

baví a protože každé odvětví se

neustále vyvíjí, i my s nadšením

absolvujeme různá školení, semi-

náře a pohybové festivaly, aby-

chom Vám přinesli novinky nejen

ze světa Pilates. Pilates má různé

podoby. Naše lekce obohacujeme

dalšími pohybovými metodami

a novinkami. Velmi oblíbená jsou

např. relaxační cvičení, která jsou

stejně přínosná pro uvolnění těla

jako cvičení samotné. Máme pro

Vás připraveno mnoho pomůcek,

jak si cvičení zpestřit nebo zin-

tenzivnit.

Novinkou je náš projekt „Pro-

táhni se v kanclu“, kdy vyrážíme

se cvičením přímo do vašich kan-

celáří. Jedná se o sestavy cviků pří-



mo na vaší kancelářské židli, není

potřeba se ani převlékat. Naší sna-

hou je začlenit protahování do va-

šeho běžného života, na židli, kde

jsme často u zdroje vašich obtíží.

Zeptejte se svého zaměstnavatele

o možnosti účasti na tomto pro-

jektu. Více info: 

www.protahnisevkanclu.cz

Pololetní kurzy, od února do

června 2017:

Kurzy Pilates ve Vincentu se tě-

ší vaší velké oblibě a to velmi těší

nás. Nové kurzy otevíráme znovu

od února 2017. V případě zájmu je

možné se na www.studiozp.cz in-

formovat o volných místech nebo

se přihlásit jako náhradník do ja-

kýchkoli z kurzů (případně i na ví-

ce kurzů najednou). Pokud se bě-

hem konání kurzu místo uvolní

nebo se otevře nový kurz, budou

náhradníci přednostně kontakto-

váni. Informujte se také o mož-

nosti ukázkové hodiny.

Výhodou cvičení v pololetních

kurzech je, že lekce na sebe mo-

hou navazovat a vy si tak vyzkou-

šíte stejné cviky v různých varian-

tách a s různými pomůckami. Kurz

vám také nabízí alespoň týdenní

pravidelnost ve cvičení. Pokud se

nemůžete lekce účastnit, máte

vždy možnost si ji nahradit.

Kurzy od února 2017:

Pilates Vitality 60+ 
Tento kurz je upraven pro vě-

kovou kategorii 60+. Cviky jsou

jemnější s ohledem na případné

zdravotní komplikace a omezení.

Věk určitě není překážkou ke cvi-

čení ve skupině a k vyzkoušení no-

vých trendů ve cvičení. 
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Aktuální informace o kurzech na www.studiozp.cz 

nebo pište: studiozp@email.cz a volejte: 731 485 125

Těšíme se na Vás… Radana a Markéta



Od pravěkých lovců k barbarům

Bear Greg

Bludná planeta

Brown Dan

Inferno

Čapek Karel

R.U.R (Rossumś universal robots)

Ganeri Anita

Děsivý zeměpis – Hustý pralesy

Gogol Nikolaj Vasiĺjevič

Taras Bulba

Goldoni Carlo

Sluha dvou pánů

Gordon Noah

Ranhojič

Hoeg Peter

Cit slečny Smilly pro sníh

Kepler Lars

Svědkyně ohně

Kohout Pavel

Ten žena a ta muž

Limb Sue

Dívka, 15 milá, ale praštěná

Mornštajnová Alena

Slepá mapa

Myracleová Lauren

Jedenáct

Nazarov Petr

Jižní Afrika

Thorne Jack 

Harry Potter a prokleté dítě

Tomšíček Jan

Do Vladivostoku na zmrzlinu 

na kole

Na jachtě kolem světa

Viewegh Michal

Mráz přichází z hradu

Wyndham John

Den trifidů

Seznam kniÏních novinek IV. ãtvrtletí 2016

OTEVÍRACÍ DOBA KNIHOVNY
Úter˘ 13–18 hod.
âtvrtek 9–11 a 14–19 hod.
Tû‰íme se na va‰i náv‰tûvu

YAMAHA Class 
Vážení a milí přátelé a kama-

rádi hudby, díky spolupráci s KVC

Vincent máte možnost již devá-

tým rokem navštěvovat kurzy

Hudební školy YAMAHA. Pořádá-

me pro vás kurzy pro děti před-

školního věku a to již od čtyř mě-

síců. Kurzy probíhají v prosto-

rách KVC Vincent pravidelně

v pondělí dopoledne. Kurz PRVNÍ

KRŮČKY K HUDBĚ I. je zcela ob-

sazen a v kurzu PRVNÍ KRŮČKY

K HUDBĚ II. máme několik vol-

ných míst. Máte-li zájem, přijďte

zpívat s námi a vyzkoušejte si kva-

litu našich kurzů při bezplatné

ukázkové lekci. V novém roce pře-

ji všem hlavně zdraví a těším se na

setkávání s hudbou.  

Zuzana Bartošová 
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Statistiky knihovny v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016
Celkem v místní knihovně 9 087 ks knih za 892 321,-
Od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 bylo pořízeno 231 ks knih za 38 097,- 
Odebíráme 10 druhů časopisů.
Do knihovny v tomto období pravidelně chodilo 195 lidí, z toho  
do 15 let     121 lidí 
do 59 let      50 lidí
59 let a více  24 lidí
Nejmladšímu registrovanému čtenáři jsou 2 roky a nejstaršímu 87 let.
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Ze Ïivota ‰koly

Blíží se konec prvního pololetí,

už zase dostaneme ten papír s tě-

mi čísly, a slovy, co rodiče tak trap-

ně zajímá, přitom to bůhvíjaké po-

čteníčko není. No, co se dá dělat,

nějak to přežijeme a dobře to do-

padne. Jen škoda, že pololetní

prázdniny jsou jen jeden den. 

❙ Zápis do prvního ročníku ZŠ

Podle novely školského zákona

bude až v úterý 4. a středu

5. 4. 2017 vždy od 13 do 17:30 h.

K zápisu vezměte kromě budoucí-

ho prvňáčka i jeho rodný list

a svůj občanský průkaz. Pokud se

někdo nemůže v tomto termínu

dostavit, může si na ředitelství

školy domluvit předem náhradní

termín. Tato novela zároveň mění

i termín možnosti odkladu školní

docházky. Máte-li o odklad pro Va-

še dítě zájem, je nutné ho realizo-

vat už před termínem zápisu do

školy. Více informací je na webu

školy. 

❙ Zápis do MŠ

Změna, zápis bude až 3. a 4. 5. 2017

od 13 do 17 h. K zápisu je potřeba

občanský průkaz zákonného zá-

stupce a rodný list dítěte – dítě

brát s sebou nemusíte. Volných

míst pro přjetí bude asi 60. Před-

nostně budeme přijímat děti s tr-

valým bydlištěm ve Vinoři a byd-

lištěm alespoň jednoho rodiče ve

Vinoři. Přednost dále budou mít

děti, které se budou hlásit k celo-

denní docházce v pořadí podle vě-

ku od nejstarších. 

❙ Materiální vybavení školy

Od začátku září využíváme pro žá-

ky druhých tříd nově vybudované

a vybavené prostory tří učeben

školní družiny pod zdravotním

střediskem. Od září probíhá pří-

stavba šaten v hlavní budově ško-

ly. Chválíme děti, které nutná

omezení v prostorách šaten zvlá-

dají velmi dobře. 

❙ Sport 

V úterý 20. 12. proběhl v naší tě-

locvičně XXXI. ročník tradičního

vánočního turnaje ve stolním te-

nise. Zúčastnilo se 47 děti ze tří

škol. Z našich hráčů Viktorka Janů

vyhrála starší žákyně, na stupně

vítězů se ještě probojovali stříbr-

ná Bára Johnová (mladší žákyně)

a bronzoví Bára Březinová, Lukáš

Malant a Dominik Bartoš. 

21. 12. na Satalické laťce (soutěž

ve skoku vysokém) zvítězili ve

svých kategoriích Bára Březinová

a Vojtěch Oswald, druhá místa ob-

sadili Emil Chaloupka, David Bhui-

yan a Míša Špičáková, třetí byli

Asya Budaeva a Dominik Bartoš. 

Připravujeme:

Od 4. do 11. 3. 2017 se uskuteční

lyžařský výcvikový zájezd pro žá-

ky 7. ročníku do Strážného v Krko-

noších. 

❙ Kroužky 

Podařilo se otevřít celkem 38 sku-

pin různých kroužků, do kterých

chodí 539 dětí. Největší zájem je

tradičně o tělovýchovné kroužky

(pohybové a míčové hry, badmin-

ton), keramiku a výtvarnou vý-

chovu, letos překvapilij počet dě-

tí, kterénavštěvují kroužek vaření.

Tradice je tradice, a tak jsme se

i letos krátce před Vánoci sešli

v naší tělocvičně, abychom sehrá-

li oblíbený Vánoční turnaj rodin-

ných dvojic v badmintonu. Hráčů

v kroužku stále přibývá, proto

vznikly tentokrát dokonce 4 sku-

piny nadšených účastníků a bylo

potřeba uspořádat čtyři oddělené

turnaje. 

V pondělí 12. 12. 2016 to byli

nejprve ti mladší, kteří sbírají své

první badmintonové zkušenosti.

Do tělocvičny přišlo 18 párů ve

složení dítě – badmintonista a do-

spělý rodinný příslušník. Na spo-

lečný stůl každý přispěl drobným

občerstvením, pro děti byl připra-

ven výborný čaj a dospělí se mohli

zahřát chutným svařeným vínem.

Po úvodním rozehrání a seznáme-

ní se se základními pravidly bad-

mintonu vypukl turnaj, pro který

jsme měli vyhrazen jen krátký čas

Vánoãní turnaje badmintonového krouÏku zakonãily rok 



v tréninkových hodinách. Jednot-

livé zápasy byly proto časově ome-

zeny, aby byl zajištěn hladký

a rychlý průběh celého turnaje.

Hrálo se ve skupinkách, které tre-

nérky rozdělily spravedlivě dle

výkonnosti a herních možností.

Někteří z rodičů drželi raketu po-

prvé v životě, jiní se na kurtech

chovali jako ostřílení matadoři.

Všechny zápasy probíhaly ale

v přátelské pohodové atmosféře,

která na našich vánočních turna-

jích vždy panuje. Slzičky a drobné

výměny názorů samozřejmě byly,

ale nakonec se všichni rozešli dob-

ře předvánočně naladěni a někte-

ří i příjemně fyzicky unaveni. 

Ve středu 14. 12. 2016 nás če-

kaly turnaje dva. Od 15.30 do

17.30 přišli mladší závodní hráči

a od 17.30 do 19.30 ještě starší

borci, kteří již hrají badminton ně-

kolik let. A znovu byla plná těloc-

vična nadšených rodinných párů,
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které se přišly badmintonem hlav-

ně pobavit. Hrálo se také ve sku-

pinách a na čas a opět bylo na co

koukat. Dospělí pochopili, že bad-

minton je velmi rychlý a náročný

raketový sport, nechali si zcela vý-

jimečně od svých dětí i poradit. Ta-

ké tyto skupiny si přinesly drobné

vánoční občerstvení, což už k na-

šim vánočním turnajům neod-

myslitelně patří. 

V pondělí 19. 12. 2016 jsme na

poslední kroužkové hodině těch

úplně nejmladších badmintonistů

uspořádali ještě jeden turnaj, ten-

tokrát pouze ve dvouhrách a pou-

ze pro děti. Pro většinu našich dru-

háků a třeťáků to byl první turnaj

v životě, a tak si alespoň vyzkou-

šeli, na co se mohou v badminto-

nu těšit. Musí samozřejmě sbírat

trpělivě další sportovní zkušenos-

ti, které badminton, stejně jako

každý sport, rozhodně vyžaduje. 

Všechny děti si odnesly po tur-

najích drobné ceny a samozřejmě

pěkné diplomy, které jim budou

připomínat příjemně strávené

předvánoční chvilky s badminto-

nem a s rodiči v tělocvičně.

Děkujeme všem za účast, za před-

vedené výkony a vytvoření poho-

dové atmosféry, která skvěle navo-

dila atmosféru blížících se Vánoc.

Našim sportovcům přejeme do

roku 2017 spoustu dobrých bad-

mintonových výsledků a úspěchů

a všem především hodně zdraví!

Petra Cittová a Eva Titěrová, 

trenérky
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NESEM VÁM NOVINY, POSLOU-

CHEJTE … A 13. 12. ve školní jí-

delně bylo co poslouchat. Opět se

sešly kroužky flétny, kytary a ta-

ké pěvecký sbor a předvedly vý-

sledky své čtvrtletní práce. Proč?

No přeci VÁNOCE, VÁNOCE PŘI-

CHÁZEJÍ. Proto se rodiče, babičky

a dědečkové, tetičky a strýčkové,

ale také sestřičky a bratříčkové

mohli zaposlouchat do krásných

melodií tradičních vánočních ko-

led. Na řadu přišly také vánoční

písně ze současnosti, které mají

v tomto svátečním čase již své ne-

Vánoãní vystoupení hudebních krouÏkÛ ve ‰kolní jídelnû 



odmyslitelné místo. SLYŠTE JE PIL-

NĚ A NEOMYLNĚ. Za své výkony

sklidily všechny děti veliký po-

tlesk a to je také motivuje k dalším

a lepším výkonům. Děkujeme

všem diváků, že si na nás v této

hektické předvánoční době uděla-

li čas a přišli podpořit své malé

umělce. Byl to pro všechny ČAS

RADOSTI, VESELOSTI. 

Iveta Koníčková, 

Michaela Králová 

a děti hudebních kroužků

44

Ze Ïivota matefiské ‰koly

Dnešní povídání začneme 6.roč-

níkem Dýnějády, která se konala

13.října. Před konáním této akce

si děti nádherně vyzdobily pro-

středí ve všech budovách. Také

proto prožily krásné dopoledne

plné prima her a soutěží. Dýnějá-

da se u nás stala tradicí. Opět si ji

nenechali ujít pan starosta s pa-

nem ředitelem. Obdivovali šikov-

nost dětí při soutěžích a krásně na-

zdobené dýně. Za spolupráci

děkujeme rodičům, kteří s dětmi

dýni vytvořili. Všechny byly krás-

né, proto si každý odnesl zaslou-

ženou odměnu. Po tomto projek-

tu následovalo mnoho akcí. Děti



ze třídy Lištiček se pustily do pří-

pravy ovocné pochoutky, která by-

la plná vitamínů. U stolečku si na-

krájely mandarinky, hroznové víno,

švestky a jablíčka. Poté vše smí-

chaly a osladily medem. Pochoutka

moc chutnala. Jakmile se děti po-

silnily, vymyslely hru s kaštánky,

která je velmi bavila. Rovněž tak

zdobení ovoce a zeleniny ve třídě

Včeliček dětem šlo výborně. 

pohádku Jak šel kozlík do světa,

O Luciáškovi, Šašek a čert, O hlou-

pém Honzovi. Všechny byly krás-

né a děti je sledovaly se zaujetím.

Především je nadchly vyřezávané

loutky. Nadační fond Ztracené dě-

ti si pro nás připravil velice pří-
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Od listopadu pro děti ze třídy

Veverek, Soviček a Včeliček zača-

ly kurzy plavání, které je moc ba-

ví. Samozřejmě nás i v tomto

čtvrtletí navštívilo několik diva-

delních společností s krásnými

pohádkami. Děti viděly například



nosnou přednášku: O nebezpečí

s Denisem, v rámci prevence kri-

minality. Byla zaměřena na bez-

pečnost dětí venku. Tradiční Jab-

líčkohraní se konalo ve třídě

Houbiček. Děti jablíčka ochutná-

valy, cvičily s červenými míčky

(jablíčky), porovnávaly je podle

velikosti, tvaru i barvy. Rozkroje-

ná jablíčka použily jako tiskátka.

Naučily se o jablíčku básničku

a písničku. 20. října slaví svůj svá-

tek všechny stromy. Děti pozná-

valy podle větviček různé druhy

stromů a také jejich plody, se kte-

rými si hrály, cvičily, vytvářely růz-

né obrazce, poznávaly je hmatem.

Na vycházce sbíraly listy, které si

pak obkreslily a vybarvily. Také již

poznají shozy jelena, srnce a daň-

ka, které zapůjčil do MŠ pan Dvo-

řák. Učíme se, jak správně třídit

odpad, co je to recyklace, ekolo-

gie. Paní učitelky z mateřské školy

absolvovaly kurz „První pomoc

malým dětem“, který se konal ve

Vincentu. Velice děkujeme paní

Lichtenbergové, která kurz zorga-

nizovala. 

zarecitovaly básničku. Mikuláš byl

moc spokojený a každému dal hez-

kou nadílku. Do všech tříd také vě-

noval knihu s názvem: „Co do le-

sa nepatří“. Starší děti z mateřské

školy navštívily zahrádkářskou vý-

stavu. Nejvíce obdivovaly Betlé-

my, ale také vánoční cukroví –

hlavně pěkně nazdobené perníč-

ky. Dýchla na nás blížící se atmo-

sféra Vánoc. Výstava byla moc

krásná a inspirující. Za to spolku

zahrádkářů moc děkujeme. Pak už

nastával čas předvánoční a s tím

spojená setkání, vystoupení dětí

pro maminky a tatínky. Při kaž-

dém panovala příjemná atmosfé-

ra a děti se opravdu snažily. Rodi-

čům se vystoupení dětí velmi

líbila. 15. 12. do všech tříd přile-

těl Ježíšek. To bylo radosti z dá-

rečků! Tradičně proběhly ve všech

třídách vánoční trhy. Výrobky dě-

tí byly překrásné. 

46

Pro všechny paní učitelky byl

velice přínosný. V pátek, 2.12. při-

šel do školky Mikuláš s čertem

a andělem. Ve všech třídách děti

zazpívaly hezkou písničku nebo



Dovolte mi, abych vám všem, za celý kolektiv Mateřské školy ve Vinoři, popřála do nového roku 2017

hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a lásky.

Jana Kovářová 
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Drazí čtenáři vinořského

zpravodaje, přátelé,

dovolte mi, abych své zamyšle-

ní uvedl jedním příběhem.

Dva kamarádi se vydali na ces-

tu k jedné oáze přes poušť. Dříve,

než vyšli, pohádali se a jeden

z nich dostal od druhého facku.

Dotyčný, aniž by cokoli řekl, se se-

hnul a napsal prstem do písku:

„Zde mi můj nejlepší přítel dal fac-

ku.“ Putovali dál. Došli ke krásné

oáze s jezírkem a rozhodli se, že se

vykoupou. Ten, který dostal facku,

se začal topit. Ten druhý ho vytá-

hl z vody, a tím ho zachránil. Když

se probral, vytesal do kamene: „Na

tomto místě mi můj nejlepší přítel

zachránil život.“ Kamarád se jej ze-

ptal: „Když jsem ti dal facku, na-

psal jsi to jen do písku, ale nyní jsi

s námahou svou větu vytesal do

kamene. Proč?“ Odpověděl mu:

„Víš, když mi někdo ublíží, píši to

jen do písku, aby vítr tyto řádky co

nejdříve zavál; je to znamení mé-

ho odpuštění. Když mi ale někdo

pomůže nebo udělá pro mě něco

dobrého, vytesám to do kamene

na znamení toho, že chci, aby to

zde zůstalo navždy.“

Myslím si, že jsme všichni hlav-

ní význam tohoto příběhu pocho-

pili. Proč jsem ho uvedl? Jsme ješ-

tě stále na začátku nového roku,

proto vám přeji, a to opravdu ze

srdce, pro jeho každý den, abyste

na druhé, především na své nej-

bližší, reagovali podle uvedeného

vyprávění. Učme se (nejen) letos

všechny křivdy, bolestná zranění

nebo nepochopení, ač nás to často

stojí značné úsilí, „psát do písku“.

A samozřejmě svou radost a štěstí,

jimiž jsme byli obdarováni lidmi,

kteří jsou součástí našeho života,

s velkou vděčností a neustále „te-

sejme“, ani ne tak do kamene, ale

do svého srdce. Tím budeme den

co den uskutečňovat tzv. zlaté pra-

vidlo: „Co chcete, aby lidé dělali

vám, to všechno i vy dělejte jim.“

(Matoušovo evangelium 7,12)

Přeji vám všem úspěšný, pokoj-

ný a láskou i dobrem naplněný

rok 2017.

P. Vít Horák, duchovní 

správce vinořské farnosti

Tfiíkrálová sbírka 2017
Ve dnech 3. 1. až 8. 1. se Vinoř

po deváté připojila k Tříkrálové

sbírce pořádané Charitou České

republiky. Měli jste možnost pot-

kat osm skupinek královských ko-

ledníčků ať již v ulicích naší Měst-

ské části nebo ve Vašich domo-

vech. Poznali jste je podle zapeče-

těných sběracích pokladniček

a odznaků charity. Sbírky se zú-

častnilo 15 dospělých a 52 dětí. 

Z finančních prostředků získa-

ných v Tříkrálové sbírce 2017 pod-

poří Arcidiecézní charita Praha ty-

to projekty: poradna Magdala

a azylový dům Gloria pro pomoc

rodinám s dětmi, domov pro seni-

ory kardinála Berana v Mukařově,

vybudování komunitního centra

Farní charity Kolín, nemocnice

v Ugandě. 

O výsledku sbírky budete infor-

mováni po vyhodnocení Charitou,

která zapečetěné pokladničky pře-

bírá. Z předchozích let víme, že Vi-

noř a její okolí, jsou místy, kde ži-

jí lidé s laskavým a otevřeným

srdcem.

Věříme, že požehnání napsané

křídou na veřeje našich domů, ob-

chodů, firem, mnohé z nás prová-

zí celým dalším rokem. Děkujeme

a přejeme nám všem, aby to byl

rok plný míru nejen ve vnějším

světě, ale v srdcích nás všech, rok,

kdy jsou si lidé blízko nejen v do-

bě Vánoc. 

Za organizační tým

Marie Nováková 
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Ze Ïivota farnosti
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Sport

Začátkem roku 2016 jsme zača-

li s výstavbou fotbalového hřiště

s umělou trávou 3. generace

s osvětlením, které jsme začátkem

listopadu 2016 zkolaudovali a 9. li-

stopadu potom hřišti požehnal

místní farář, páter Vít Horák, slav-

nostní výkop udělal čestný občan

Vinoře a dlouholetý reprezentant

a hráč slavné Dukly Praha, Jirka

Čadek. A pak už jen následoval lí-

tý boj starých gard nad 50 let Vi-

noř-Satalice, který po velkém boji

zaslouženě vyhráli domácí 1:0. Na-

štěstí vše dopadlo dobře, bez zra-

nění a snad výkon starých gard ne-

pokazil divákům dobrý dojem

z nového hřiště… 

Nové fotbalové hfii‰tû
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Hokejové mužstvo HC Kačeři Vinoř navazují na dlouholetou tradici místního ledního hokeje.

Hokej
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Spolky

Podzim u baráãníkÛ
Podzimní měsíce byly hlavně ve

znamení příprav a oslav adventu

a vánoc.

Ještě před těmito přípravami

nás navštívil plavec plk.v.v. Pead-

Dr.Jan Novák Novák s besedou

o svých zážitcích doplněnou au-

tentickými filmovými záběry.

V měsíci listopadu již tradičně

naše tetičky pekly perníky, které

baráčníci společně zdobili, balili. 

Letos poprvé jsme měli u roz-

svícení stromu vlastní stánek, na

který jsme během roku našetřili fi-

nance. Na dobrovolných příspěv-

cích jsme od vás, spoluobčanů vy-

brali a poslali na účet nadace

Srdce dětem 2295,- Kč.

7. prosince jsme byli společně

se seniory v divadle Gong na vá-

nočně laděném poeticko-hudeb-

ním programu KOUZLO VÁNOC

10. prosince naše vánočně la-

děné sezení navštívil Mikuláš

s čertem a andělem (děkujeme čle-

nům kulturní komise). 

14.prosince opět po roce jste si

s námi mohli zazpívat na Vinoř-

ském náměstí s celým světem při

unikátním projektu Česko zpívá

koledy. Se svařákem či horkým ča-

jem v ruce v prostředí mimořádně

krásného náměstí, kdo přišel ne-

litoval. Hudbou a zpěvem nás do-

provodila kapela NJP a Bára Ma-

rysková členka divadla Prima den

se svými dcerami. 

19. prosince nás na Rychtě nav-

štívily děti ZŠ s jejich vánočním

programem v doprovodu paní vy-

chovatelky H. Weishauptové a paní

učitelky E. Palkovské. Za dojemné

vystoupení všem děkujeme. 

Vám spoluobčané přejeme zdra-

ví, štěstí, lásku, mír a úspěch ve Va-

šem konání v roce 2017.

Na další setkávání se těší 

baráčníci OB Vinoř
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Rybáfii
23.10. byl tradiční výlov rybníku Velká Obůrka, návštěvníci mohli zhlédnout obětavou a těžkou práci na-

šich rybářů a mohli si i zakoupit vylovené exempláře. Děkujeme všem členům tohoto dlouholetého spolku. 

Zahrádkáfii
1.–3.prosince proběhla ve společenské místnosti v Chaltické ulici tradiční, nádherná, voňavá, vánoční vý-

stava našich zahrádkářů i s nadílkou pod stromeček… Děkujeme zahrádkářům za jejich práci pro Vinoř. 



Říjen

NEDVÍDEK Karel 85 let

VOJTĚCHOVÁ Lujza 82 let

FUXOVÁ Soňa 90 let

HANKO Ondrej 88 let

NOVÁK Jaroslav 82 let

BARTŮŇKOVÁ Věra 82 let

Listopad

RABOCHOVÁ Marie 88 let

ŠOLC Stanislav 70 let

ŘEŘICHOVÁ Věra 70 let

FRANCÁNOVÁ Alenka 87 let

VLASÁKOVÁ Jana 75 let

FAIFKOVÁ Marie 88 let

LENEROVÁ Drahomíra 80 let

HARVANOVÁ Taťána 70 let

PATRASOVÁ Věra 81 let

GAWDUNOVÁ Hana 70 let

MACHÁČOVÁ Jarmila 70 let

ŠIMŠOVÁ Eliška 85 let

HYKLOVÁ Ludmila 86 let

MACHÁČOVÁ Jana 70 let

ZEMANOVÁ Marie 75 let

OBRUČA Lubomír 88 let

Prosinec

OBRANSKÁ Růžena 91 let

MORAVČÍK Jan 89 let

HŘEBÍČEK Václav 84 let

ČADEK Jiří 81 let

HOLÁ Věra 90 let

SYROVÁTKA Karel 82 let
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Spoleãenská kronika

Blahopfiejeme na‰im obãanÛm, ktefií oslavili svá Ïivotní jubilea

ve 4. ãtvrtletí roku 2016
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Dřevo
do kamen

odřezy z pilařské výroby

smrk, borovice
(nakráceno na 30 cm pfiímo do kamen)

cena 
650 Kã/1m3

rozvoz zajištěn

773 115 411, info@aargon.cz

do kamen

cena 
650 Kã/1m3



placená inzerce
placená inzerce

placená inzerce



Aerobic s Hankou
Pondûlí 14:00

Cviãení na míãích s Hankou
Pondûlí 15:00

Dûtská jóga s Martinou 
Stfieda 16:00 

Bricks4Kidz (stavûní z Lega) s Veronikou
âtvrtek 15:00 

Bosu s Veronikou
âtvrtek 16:30 (pro maminky na tuto lekci nabízíme 
ve vedlej‰ím sále K2 hiking s Irenou)

Balanãní cviãení s Irenou 
(s pomÛckami bosu, fitball, overball, balanãní ãoãky,
závûsn˘ systém) 
Pátek 15:00

Z· SPORTOVNÍ s.r.o.
rodinné fitness centrum

Lekce pro dûti:

MoÏnost úhrady a objednávání na jednotlivé lekce za 150 Kã / lekce
Více info na www.zssportovni.cz, kompletní rozvrh https://zs.fitsyst.com

budova zdravotního stfiediska 
ve Vinofii, Mladoboleslavská 514
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K2 hiking:
Po 7:00, 19:00 Út 9:00, 18:00, St 19:00, ât 18:30, Pá 7:00, 8:00, 19:00  So 9:00 Ne 18:00

Kruhové tréninky:
Po 8:00 (balanãní), 18:00, Út 8:00, 19:00, St 7.00, 8:00, ât 9:00, Ne 19:00 (balanãní)

TRX:
ât 18:30, Pá 7:00

Bosu:
ât 8:00 

Jóga:
Po 7:00, St 20:00, ât 19:30, Pá 18:00

Pilates:
Út 18:00, Pá 8:00, Ne 18:00

Jógalates:
ât 18:30

Více info na www.zssportovni.cz, kompletní rozvrh https://zs.fitsyst.com

Z· SPORTOVNÍ s.r.o.
rodinné fitness centrum

Lekce pro dospûlé:

budova zdravotního stfiediska 
ve Vinofii, Mladoboleslavská 514
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Otevírací doba  PO–PÁ 8.00–18.00  e-mail: kazil.jiri@seznam.cz  tel.: 736 758 937

Klenovská 163, 190 17  Praha - Vinofi

SVÍČKY ● HYDRAULIKA ● FILTRY ● OJEJE
ŘEMENY ● BRZDOVÉ KOTOUČE ● ADITIVA
SPOJKY ● HADICE ● BRZDOVÉ DESTIČKY
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CCeennyy  iinnzzeerrccee  vvee  VViinnoofifisskkéémm  zzpprraavvooddaajjii
Šířka [mm] Výška [mm] Orientace Cena bez DPH

1/1 A5  128,5 188 na výšku 2.000,- Kč

2/3 A5 128,5 124 na šířku 1.200,- Kč

1/2 A5 128,5 92 na šířku 1.000,- Kč

1/3 A5 128,5 62 na šířku 500,- Kč

1/4 A5 62 92 na výšku 200,- Kč

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

placená inzerce

Tel. redakce: 286 851 114Uzávěrky: 25.03., 25.06., 25.09., 25.12.




