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Ahoj Vinořáci,

školní rok skončil a prázdniny

začínají. Pro děti jistě skvělé a za-

sloužené roční období. Věřím, že

s vysvědčením je všeobecná spo-

kojenost – a pokud je menší – příš-

tí rok vše napraví. V našem roku

oslav jsme již oslavili 90 let od za-

ložení vinořského fotbalu a byla to

velice zdařilá oslava, počasí přálo,

diváků spousta a sportovní výko-

ny vynikající. Osobností těchto

oslav byl náš četný občan Vinoře,

vynikající fotbalista, reprezentant

a skvělý člověk, Jirka Čadek. Spo-

lu se starostou Sokola, Myronem

Gawdunem, poklepali na základní

kámen nových fotbalových kabin,

jejichž stavba započala. Areál fot-

balového hřiště bude tak zahrno-

vat nejen skvělé zázemí, ale v bu-

doucnu umožní široké sportovní

vyžití, vedle hřiště s umělou trá-

vou by mělo vyrůst i hřiště na te-

nis a další sporty. 

Nádherný sportovní areál se

zimním stadionem, plaveckým ba-

zénem, horolezeckou stěnou, beach

volejbalem a dalšími sportovišti,

vyroste na kraji Vinoře. Tato plo-

cha bude sloužit i k odpočinku, re-

laxaci a bude krásně navazovat na

golfový areál. 

Vinoř se tak stane místem, kte-

rým dříve vždy byla – sportovně-

rekreační oblastí, a už se moc tě-

ším, až se naše nabídka na využití

volného času díky našim novým

sportovištím, rozšíří a my všichni

a naše děti a vnuci (třeba Bonifác

nahoře) si budeme moci užívat ta-

to nádherná sportoviště…

Přes léto ale bude probíhat celá

řada stavebních akcí – jako každý

rok je to výstavba v oblasti škol-

ství – staví se další dvě třídy ma-

teřské školky. Jak jsem již zmiňo-

val, staví se i nové kabiny na

fotbalovém hřišti, začne se stavět

parkoviště Mikulovická, zastávka

MHD Semtínská, dělají se opravy

komunikací, jsou zakoupeny nové

lavičky a odpadkové koše, měla by

být postavena nová zámecká zeď

a zbořena ta panelová. Instaluje se

osvětlení pod Normou a před

zámkem. V přípravě je výstavba

kruhové křižovatky Chaltická-Mla-

doboleslavská a semaforu Živa-

nická-Mladoboleslavská. Projek-

tuje se dům se sociálními byty

a nová kuchyně ve staré mateřské

školce se zkapacitněním jídel a vý-

dejem pro naše seniory. Staví se

také fitness-hřiště v předzámčí. Na

stavebním úřadu je projekt chod-

níku do Ctěnic a podél Mladobo-

leslavské do Kbel. 

V přípravě jsou i naše oslavy

930 let od první písemné zmínky

o Vinoři, ta začne 14.9. v sále Ma-

riapoli a bude pokračovat celý ví-

kend. Na tuto oslavu přijedou i zá-

stupci našich partnerských měst,

již se přihlásil starosta Cliff Bryant

z města Prague v Oklahomě. 

A jak jde čas stále dál a dál, tak

přišla i chvíle, kdy u nás končí

službu vynikající člověk, kama-

rád, přítel, obětavý, lidský a las-

kavý náš pan farář, páter Vítek

Horák. Jeho úloha u nás byla ne-

lehká, nastoupil po svém před-

chůdci, páterovi Pavlu Jančíkovi,

který byl u nás nesmírně oblíben.

Páter Vítek se ale své úlohy zhos-

til nadmíru důstojně a svou prací

velice přispěl k vzájemnému po-

rozumění, pochopení i spoluprá-

ci. Páter Vítek Horák se účastnil

našich akcí a ať to bylo tradiční

rozsvícení vánočního stromu,

požehnání nového fotbalového

hřiště nebo vítání nových občán-

ků, vždy měl po ruce vhodné, las-

kavé a milé slovo. Milý Vítku, my

všichni Ti přejeme v prvé řadě

hodně zdraví. A v té druhé řadě –

ať se Ti v Tvém dalším působišti

daří, jsem si jist, že tam nalezneš

přátele, stejně jako jsi je nalezl

u nás. A vzpomínej na Vinoř

v dobrém, stejně jako my budeme

v dobrém vzpomínat na Tebe. Bu-

deš nám scházet, stejně jako nám

schází Tvůj předchůdce, páter Pa-

vel Jančík. Ale – čas jde stále dál

a dál, a tak se těšíme na Tvého ná-

stupce a pevně věřím, že ta přá-

telská spolupráce bude pokračo-

vat i nadále. 

Přeji všem krásné léto plné

slunce, klidu a odpočinku a těším

se kdykoliv na viděnou.

Fr. Švarc
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Slovo starosty
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Z 25. zasedání Zastupitelstva Mâ Praha-Vinofi, konaného dne 3. 5. 2018 

Informace úfiadu

❙ MZ schválilo změnu rozpočtu

k 30. 4. 2018 dle rozpočtového

opatřením č. 2/2018 dle přiložené

tabulky. Touto úpravou bude schvá-

lený rozpočet navýšen v příjmové

i výdajové části o 9.150.000,- Kč.

V příjmové části na 39.813.100,- Kč

se zapojením Třídy 8 ve výši

13.524.400,- Kč, po konsolidaci

39.711.100,- Kč. Ve výdajové části

na 53.337.500,- Kč, po konsolidaci

53.235.500,- Kč.

❙ MZ schválilo účetní závěrky přís-

pěvkových organizací MČ Praha-

Vinoř – ZŠ a MŠ Praha-Vinoř a KVC

Vincent, sestavené k 31. 12. 2017

❙ MZ pověřilo starostu schvalová-

ním úprav rozpočtu – poskytnutí

účelových investičních i neinves-

tičních dotací z MHMP. O úpravě

rozpočtu bude starosta informo-

vat na nejbližším zasedání zastu-

pitelstva

❙ MZ schválilo finanční příspěvek

spolku Pastvina na výstavbu per-

goly na pozemku 1534/2 v lokalitě

nad Obůrkami ve výši 15.000,-Kč. 

❙ MZ schválilo finanční příspěvek

na pořádání 6. ročníku Přezletické

trefy do černého pro SSK Přezleti-

ce ve výši 5.000,- Kč 

❙ MZ schválilo finanční příspěvek

(dar) pro kynologický oddíl DRAX-

Vinoř ve výši 5.000,- Kč 

❙ MZ schválilo prodloužení ná-

jemní smlouvy na byty Mikulovic-

ká 337, Mladoboleslavská 514

a Křemílkova 245, Praha 9 - Vinoř 

❙ MZ schválilo prodloužení ná-

jemní smlouvy na nebytový pro-

stor Mladoboleslavská 514 o vý-

měře 54,3 m2, účel využití –

gynekologická ambulance, od 1. 6.

2018 do 31.5. 2021, nájemné ve

výši 1.200 Kč/m2/rok za nebytový

prostor. Nájemné je osvobozeno

od DPH

❙ MZ schválilo prodloužení ná-

jemní smlouvy na nebytový pro-

stor Mladoboleslavská 514 o vý-

měře 27,84 m2, účel využití –

nehtové studio, od 1. 4. 2018 do

31. 5. 2021, nájemné ve výši 1.200

Kč/m2/rok za nebytový prostor.

Nájemné je osvobozeno od DPH

❙ MZ schválilo prodloužení ná-

jemní smlouvy na nebytový pro-

stor Mladoboleslavská 514 o vý-

měře 79,7 m2, účel využití –

advokátní kancelář, od 1. 4. 2018 do

31. 5. 2021, nájemné ve výši 1.900

Kč/m2/rok za nebytový prostor. Ná-

jemné je osvobozeno od DPH

❙ MZ neschválilo snížení nájem-

ného v částce 2.000 Kč/měsíc,

24.000Kč/rok v bytě Živanická 235.

Odůvodněním žádosti byl hluk před

provozovnou restaurace U Kačera

Kladení věnců ve vinořském parku 5. května 2018

Na snímku starosta MČ Praha - Vinoř František Švarc, ředitel školy Alfred Teller 

a kronikářka Klára Löwensteinová.
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❙ MZ nesouhlasilo s oplocením při-

lehlého prostranství Mladobole-

slavská 514-515 (budova zdravotní-

ho střediska) dle žádosti skupiny

nájemců.

❙ MZ souhlasilo se změnou územ-

ního plánu na pozemku 1158/1

ze stávajícího funkčního využití

z SVB na VN. Jedná se o požada-

vek na snížení bonity pozemku

firmy FAGUS

❙ MZ podpořilo budování optic-

kých sítí a vysokorychlostního při-

pojení k internetu pro co nejširší

skupinu obyvatel MČ; stanovilo ce-

nu za zřízení práv služebnosti (věc-

né břemeno) na 500 Kč/bm na

všech dotčených pozemcích v ma-

jetku nebo svěřené správě MČ Pra-

ha Vinoř; souhlasilo s vybudová-

ním optické sítě firmou T-Mobile

v celé zastavěné oblasti MČ Praha

Vinoř (definované přílohou); sou-

hlasilo se snížením ceny za zřízení

práv služebnosti (věcné břemeno)

na 1 Kč/bm, pokud dojde k zasíťo-

vání a poskytování připojení k in-

ternetu přes vybudovanou infra-

strukturu v celé oblasti do konce

roku 2021; pověřilo prvního mís-

tostarostu dalším jednání s T-Mo-

bile a přípravou smlouvy v inten-

cích tohoto usnesení

Z 26. zasedání Zastupitelstva Mâ Praha-Vinofi, konaného dne 21. 6. 2018 

Zastupitelstvo pověřilo na mi-

nulém jednání starostu a I. mís-

tostarostu jednáním s Českou poš-

tou. Byla vyhlášena anketa. Její

výsledky vypadají takto: 

Celkem 56 odpovědí, z toho 5

bylo formou textu v e-mailu a 51

bylo na formuláři otištěném ve

Zpravodaji (některé dodány přímo

na stránce zpravodaje, jiné formou

scanu stránky). 66 % formulářů ob-

sahovalo jednu odpověď, 16 for-

mulářů 2 zaškrtnuté odpovědi a 3

formuláře 3 odpovědi. Žádný ode-

vzdaný formulář neobsahoval za-

škrtnuté všechny možné varianty.

- odpověď č. 1 (zachovat poštu

provozovanou Českou poštou)

byla zvolena v 93%

- odpověď č. 2 (zachovat poštu

provozovanou soukromým sub-

jektem i na jiném místě) byla zvo-

lena ve 14%

- odpověď č. 3 (zachovat poštu

a provozovat ji MČ i za vysokých

provozních nákladů) byla zvole-

na v 25%

- odpověď č. 4 (Provoz pošty ve Vi-

noři je zbytečný) byla zvolena v 7%

Poznámka: Součet procent dává

více než 100 %, protože bylo mož-

né uvádět i více odpovědí.

Nicméně drtivá většina dotazo-

vaných preferuje zachovat poštu

na současném místě a provozovat

ji nadále Českou poštou (tato va-

rianta byla na 52 z 56 formulářů).

Výrazně méně lidí si případně

přeje, aby poštu provozovala MČ

(14) a zbytek odpovědí je (č. 2 a č. 4)

je již pouze v malém procentu od-

povědí. (8 a 4 odevzdané formu-

láře).

❙ MZ na základě výsledků ankety

a přání občanů, preferuje zacho-

vání současného provozu pošty na

dosavadním místě, a to Českou

poštou s. p.

❙ MZ souhlasilo s rozpočtovým

opatřením č. 3, které se týkalo pře-

sunů vlastních prostředků v rám-

ci rozpočtu a ponechání účelových

dotací

❙ MZ projednalo závěrečný účet za

rok 2017 a schválilo celoroční hos-

podaření Městské části Praha-Vi-

noř za rok 2017 a to bez výhrad

❙ MZ vzalo na vědomí Příkaz sta-

rosty č. 2/2018 k odstranění chyb

a nedostatků ze Zprávy o výsled-

ku přezkoumání hospodaření MČ

Praha-Vinoř pracovníky kontroly

z MHMP

❙ MZ stanovilo v souladu s § 88 Zá-

kona č. 131/2000 Sb., o hlavním

městě Praze počet členů zastupi-

telstva MČ Praha-Vinoř na příští

volební období na 15 členů

❙ MZ schválilo finanční příspěvek

ve výši 5.000,- Kč na pořádání ry-

bářských závodů MO ČRS

❙ MZ schválilo finanční příspěvek

ve výši 5.000,- Kč ZO ČZS na opravu

a renovaci vjezdových vrat do za-

hrádkářské kolonie Bohdanečská

❙ MZ schválilo prodloužení nájem-

ních smluv s bezproblémovými ná-

jemci v domech Mladoboleslavská

8, Mladoboleslavská 13, Křemílko-

va 245, Bohdanečská 249, Bohda-

nečská 250, Prachovická 340, Mla-

doboleslavská 515, Praha 9 - Vinoř 

❙ MZ schválilo přechod nájemní

smlouvy v bytě Mladoboleslavská

13 z důvodu úmrtí nájemce a schvá-

lilo prodloužení nájemní smlouvy

od 23. 4. 2018 do 31. 1. 2019

❙ MZ schválilo přechod nájemní

smlouvy na nebytový prostor

Chaltická 162, z Aleny Potůčkové

na Andreu Potůčkovou, účel vyu-

žití prodejna Lahůdek. Nájemné je

osvobozeno od DPH

❙ MZ schválilo prodloužení ná-

jemní smlouvy na nebytový pro-

stor Chaltická 162 o výměře 22 m2,

účel využití prodejna pekařských,

cukrářských výrobků a doplňko-

vého sortimentu od 1. 8. 2018 do

31. 7. 2023, nájemné ve výši 2.200

Kč/m2/rok za nebytový prostor.

Nájemné je osvobozeno od DPH
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❙ MZ schválilo uzavření nájemní

smlouvy na parkovací místo v uli-

ci Brozánská J. Kazilovi, v ulici Bu-

kovinská J. Baťhovi, D. Baťhové,

J. Dvořákové, L. Banksovi, R. Ryti-

novi, J. Kankiovi od 1. 7. 2018 do

30. 6. 2020. Nájemné je stanove-

no ve výši Kč 250,-/měsíc + DPH

v zákonné výši

❙ MZ souhlasilo s uzavřením před-

ložené „Smlouvy o smlouvě bu-

doucí o poskytnutí daru formou

zhodnocení majetku ve vlastnic-

tví ČR“ a pověřuje starostu pod-

pisem smlouvy týkající se zdi u Vi-

nořského zámku

❙ MZ souhlasilo s uzavřením navr-

hované smlouvy o smlouvě bu-

doucí o přeložení zařízení distri-

buční soustavy PRE v souvislosti

se stavbou parkovacích státní

v ulici Mikulovická

❙ MZ souhlasilo s uzavřením navr-

hované smlouvy o zřízení služeb-

nosti za účelem umístění a provo-

zování součásti distribuční soustavy

kabelového vedení VN a teleko-

munikačního vedení

❙ MZ souhlasilo s provedením na-

vrhovaného připojení a s uzavře-

ním navrhované smlouvy o smlou-

vě budoucí o zřízení služebnosti.

Předmětem stavby je realizace no-

vé trasy, která umožní připojení

investora (Česká telekomunikační

infrastruktura a.s. – CETIN) v ob-

jektu Základní školy Praha-Vinoř,

na optickou síť. Jedná se o po-

kládku ochranných prvků sítě

elektronických komunikací do

úložné trasy pro následné nataže-

ní optického kabelu

❙ MZ nesouhlasilo s přijetím nabíd-

ky na odkup pozemků p.č. 1338/41

včetně kanalizace, chodníků a sil-

nice od MS Vinořská a pověřuje sta-

rostu k odmítnutí nabídky ve věci

koupě předmětu nabídky

Tyto fotografie nepotfiebují komentáfi.

Vandalové ve Vinofii

Obãané Vinofie, buìte v‰ímaví, aÈ na‰e Vinofi takto nevypadá 
a viníci jsou po právu potrestáni.

Opravy v‰eho zniãeného jdou z penûz nás v‰ech.
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❙ MZ souhlasilo s uzavřením před-

loženého návrhu smlouvy ke kou-

pi pozemku p.č. 1346/1 v Žabo-

křiku o výměře 932 m2

❙ MZ nesouhlasilo s rozdělením po-

zemku parc. č. 201 v ulici V Pod-

skalí

❙ MZ souhlasilo se záměrem smě-

ny části pozemku p. č. 69 za poze-

mek p. č. 68 a doplatkem od J. Ma-

ryska v ulici V Podskalí

❙ MZ vzalo na vědomí rezignaci člen-

ky bytového a sociálního výboru

❙ MZ souhlasilo s podáním připo-

mínek v rámci tzv. „společného

jednání“ jako tzv. „zásadní“ ve

smyslu „změny navrhované míry

využití území“

1) definovaného pozemky p. č.

1337/534, 1337/527, 1337/528,

1337/529, 1337/530, 1337/531,

1337/532, 1330/23, 1337/62,

1330/22, 1337/61 z „Zastavitelná

rozvojová plocha s obytným vyu-

žitím“ na „Zastavitelná rozvojová

plocha s rekreačním využitím“. 

2) Definovaného pozemky p č.

1583, 1585, 1586, 1587/1, 1587/3,

1587/4, 1587/6, 1588/2, 1588/3,

1588/4, 1588/8, 1588/9, 1588/10,

1588/15, 1588/16, 1588/18,

1588/19, 1588/20, 1589, 1590,

1591/21, 1591/22, 1588/1, 1588/17,

1592/6 z kategorie „Nezastavitel-

ná produkční lokalita na Zastavi-

telná produkční lokalita“

3) Definovaného pozemky p. č.

1578/8, 1578/6 ze „Zastavitelná

transformační plocha plus zaří-

zení pro nakládání s odpady“ na

„Plocha rekreační vybavenosti“

a pověřilo starostu podáním při-

pomínek k Metropolitnímu plánu

❙ MZ souhlasilo s příspěvkem na

mezinárodní tábor do Polska pro

děti ZŠ ve výši 30.000,- Kč. 

❙ MZ souhlasilo s uzavřením smlou-

vy se společností CZNet s.r.o. pro-

jednávané na zastupitelstvu 21. 12.

2017, týkající se vybudování ka-

merového systému v rámci uložení

optických kabelů a pověřilo staro-

stu podpisem smlouvy

❙ MZ vzalo na vědomí upřesnění

trasování optických kabelů T-mo-

bile v katastru MČ Praha Vinoř

❙ MZ souhlasilo s přijetím 7 par-

kovacích míst na sídlišti Bemettt ,

definovaných v návrhu darovací

smlouvy jako daru a pověřilo sta-

rostu k zahájení jednání ve věci

smluvního ujednání o přijetí před-

mětného daru

❙ MZ souhlasilo s poskytnutím jed-

norázového finančního příspěvku

na Kinování ve výši 30.000,- Kč za

předpokladu splnění následují-

cích podmínek: 

1) pan Ilja Vlček zajistí pokra-

čování projektu podle výše uve-

deného modelu nejméně do červ-

na roku 2019

2) projekt Kinování bude v ob-

dobí září 2018 – červen 2019 pro-

pagován a představován jako „Ki-

nování s podporou městské části

Praha-Vinoř“ a na veškerých tis-

kovinách, spojených s projektem,

bude toto sdělení uvedeno i s vi-

ditelným logem MČ

3) pan Ilja Vlček bude vždy

k prvnímu dni kalendářního mě-

síce či nejbližšímu následujícímu

pracovnímu dni počínaje měsí-

cem říjnem 2018 povinen dodat

na úřad MČ doklady o nákupu li-

cencí či dalších poplatků, spoje-

ných s promítáním filmů v rám-

ci projektu Kinování, a to

postupně až do výše uděleného

příspěvku. 

4) pan Ilja Vlček zajistí propa-

gaci projektu tak, aby měli občané

možnost se o nejbližším programu

Kinování dozvědět nejpozději se

čtrnáctidenním předstihem z ob-

vyklých informačních ploch a we-

bových stránek MČ.

❙ MZ schválilo veřejnoprávní

smlouvu o návratné bezúročné fi-

nanční výpomoci z MHMP ve výši

9. mil. Kč na rozšíření MŠ 

Uctûní památky Dr. Milady Horákové pfied farou ve Vinofii

Dnes, 27. června 2018 na Den

památky obětí komunistického re-

žimu si připomínáme šedesáté

osmé tragické výročí justičních

vražd Dr. Milady Horákové, Jana

Buchala, Oldřicha Pecla a Záviše

Kalandry v rámci vykonstruova-

ného politického procesu komu-

nistického Československa.

Politický monstrproces se členy

nekomunistických stran s „dr. Mi-

ladou Horákovou a spol.“ je nej-

větším a nezrůdnějším politickým

procesem komunistického Česko-

slovenska, na kterém se velkou

měrou podíleli sovětští poradci. Ti

zavedli nepřetržité výslechy, kon-

frontaci obviněných s vynucenou

výpovědí jiných vězňů a otázkové

protokoly. Poprvé se také uplatni-

la dohoda mezi StB, prokurátory

a soudci, přelíčení postupovalo

podle předem vypracovaného scé-

náře. V rámci třináctičlenné sku-

piny byli souzeni představitelé ne-

komunistických politických stran.

Obviněno bylo osm bývalých

funkcionářů ČSNS, dva členové

ČSL a dva představitelé sociální

demokracie. 

Obžalovaní – „dr. Horáková Mi-

lada a spol.“ se nesmířili se změ-

nami, ke kterým došlo v zemi po
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únoru 1948. Odbojová činnost pří-

slušníků politických stran se zpo-

čátku omezovala pouze na vzájem-

né schůzky, diskusi o politické

situaci v republice a na letákové ak-

ce. Snažili se zůstat v kontaktu

s představiteli nekomunistických

stran, kteří odešli do exilu a infor-

movat je o situaci v zemi. Jako nej-

důležitější úkol vnímali udržet poli-

tické přesvědčení svých stoupenců

a podporovat postižené. 25. září

1948 se představitelé nekomunis-

tických stran sešli na faře ve Vino-

ři, aby jednali o možnosti vzájemné

spolupráce. Za sociální demokraty

se schůzky účastnili Vojta Beneš

a Zdeněk Peška. ČSNS zde zastu-

povala Milada Horáková a Josef

Nestával (současně členy národ-

něsocialistické „politické šestky“),

ČSL reprezentoval Vojtěch Jan-

dečka. Na podzim 1948 se začal

formovat program opozičního

hnutí. Pod vlivem příprav konfe-

rence amerických velvyslanců

v Evropě formulovali Oldřich Pecl,

Andělín Šulík a Antonie Kleinero-

vá Memorandum o českosloven-

ské demokratické opozici o situa-

ci v Československu a o opozici

proti režimu. Memorandum mělo

být zasláno za pomoci velvyslane-

ctví USA na konferenci. 

Milada Horáková byla zatčena

27. září 1949. Následovalo zatčení

většiny bývalých ústředních funk-

cionářů ČSNS. Dne 8. listopadu

1949 začalo v ruzyňské vazební

věznici vyšetřování. V prosinci

1949 měli vyšetřovatelé dostatek

informací, aby zahájili proces.

Soudní líčení s „dr. Miladou Horá-

kovou a spol.“ se konalo 31. květ-

na–8. června 1950 v Praze. V čele

Státního soudu stanul JUDr. Karel

Trudák. Prokuraturu zastupovali

JUDr. Josef Urválek, JUDr. Jarmila
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Brožová, plk. JUDr. Juraj Vieska

a JUDr. Jiří Kepák. Souzeno bylo

třináct osob, které byly obžalo-

vány z trestných činů velezrady

a vyzvědačství. Padly čtyři roz-

sudky smrti pro Miladu Horáko-

vou, Záviše Kalandru, Jana Bu-

chala a Oldřicha Pecla. Popravy

byly i přes protesty významných

světových osobností vykonány

27. června 1950 v Praze na Pank-

ráci. Proces byl doprovázen pro-

pagandistickou kampaní. V prů-

běhu soudního líčení přicházely

rezoluce žádající tvrdé potrestá-

ní viníků. Navazovalo na něj dal-

ších 35 tzv. okrajových procesů.

Obžalováno bylo celkem 639

osob. Bylo uděleno deset trestů

smrti, 48 trestů odnětí svobody

na doživotí a další tresty odnětí

svobody v celkové výši 7830 let.

Zproštěno viny bylo pouze 21 ob-

žalovaných.

Nezapomeňme! 

Zdroj: ÚSTR a vinořský archiv 

Je akce, která má za cíl přivítat

miminka v naší obci a přijmout je

za nové rodilé Vinořáčky.

Stejně tak jejich rodiče. Ukázat

jim, že děti radostně odrostou ve

školce, škole a mohou se na život

zde jen těšit. Těšit se jednou i na

klidné stáří.

Proto jsou vždy v programu

vítání nejen řeči hlavních před-

stavitelů obce, ale i vystoupení

dětí z MŠ a našich Baráčníků. Ro-

diče dostanou drobné dárky pro

děti od sponzorů a památku od

obce.

Setkání generací
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4. 5. 2018 – 5:00 českého času

Sraz u odbavovací přepážky

úplně neklapnul, a tak se na letiš-

ti scházíme postupně. Celá skupi-

na, 4 baráčnice – Tereza Zítková,

Simona Trostová, Bohuslava Šma-

tolánová, Valentina Mojžíšová

a rodilý vinořák Michal Zítek, se

kompletně sešla až na snídani. Me-

nu bylo klasické – káva, párky a pi-

vo. V 6:30 nás čekal start. První let

Praha - Amsterodam. Po přistání

jsme si chválili, jak to pěkně utíká,

přeci jenom hodina a půl uteče ja-

ko voda. To druhá část Amstero-

dam – Minneapolis byla o pozná-

ní delší. 9 a půl hodiny bylo testem

trpělivosti a pevnosti sedacích sva-

lů. Ještěže palubní servis je na za-

oceánských letech kompletní a ve-

lice kvalitní. Díky němu byla ces-

ta ve skrze příjemná. Letušky nás

sice mírně znervózněly otázkou,

jestli jsme si dobře rozmysleli vý-

let do Oklahomy v období huriká-

nů (mimochodem dva dny před

naším příjezdem se jeden prohnal

cca 50 km od Prague) Ale naše od-

hodlání již nemohlo nic oslabit.

Vstup na americkou půdu a jeden

zapomenutý banán v tašce málem

způsobil změnu cílové destinace

na legendární Guantanámo (pra-

vidlo a zákazu dovozu čerstvého

ovoce, zeleniny a masa byl kon-

trolován přísným kokršpanělem).

Nakonec vše dobře dopadlo. Pří-

poj jsme stihli a již jsme seděli

v poslední a zároveň nejmenším

letadle směr Oklahoma City. Už

pouze dvě hodiny nás dělily od za-

čátku nevšedního dobrodružství.

Na letišti Willa Rogerse jsme zača-

li uvažovat o tom, jak se poznáme

s Johnem, který nás měl vyzved-

nout, bylo to jednoduché, rozbě-

hl se proti nám muž, který mával

a ukazoval na své triko s velkým

nápisem Prague Kolache Festival.

Poté co se představil – John Klab-

zuba, veděli jsme, že jsme ve správ-

ných rukách. Během hodinové ces-

ty do města Prague jsme zjistili pár

zajímavostí – americké vozy jsou

opravdu veliké, opravy silnic v USA

způsobují kolony stejně, jako kde-

koliv jinde na světě a pocit chladu

Vinofi international
Náv‰tûva OklahomyNáv‰tûva Oklahomy
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způsobený klimatizací je velmí sub-

jektivní (místní v kraťasech, my za-

balení v dekách).

Po příjezdu do Prague, jsme by-

li ubytování v krásném domě pro

hosty – název Red Door House

(Dům s červenými dveřmi) nebyl

zvolen náhodou.

Cestou nám John ukázal pro-

gram festivalu, v momentě, kdy

jsme viděli, že téměř celá jedna

dvoustrana je věnována nám – de-

legaci z Čech, „z té pravé Prahy“, za-

čali jsme tušit, že nás čeká obrovský

zážitek. Realita toto očekávání na-

konec mnohonásobně předčila. Ješ-

tě jsme se nestihli ani zabydlet a už

někdo ťukal na dveře. Za nimy stá-

la Tanya, presidentka festivalu. Na-

ložila nás na golfový vozík a vzala

na prohlídku „areálu“, kde se bude

festival v sobotu konat. Během to-

ho nám nástinila, co všechno nás

čeká a jak vůbec jejich každoroční

festival probíhá. Po této ochutnáv-

ce ze sobotního dne, jsme se pře-

místili na večeři do místního BBQ

grilu – burgery, žebírka a další spe-

ciality přišly po dlouhé cestě vhod.

A je třeba dodat, že byly výborné.

S plným břichem jsme zakonči-

li tento dlouhý den (na lokální po-

měry brzo, bylo kolem 22. hodiny,

když si ale člověk připočetl posun

+7 hod, už bylo opravdu na čase jít

spát.

5. 5. 2018 – 6:30

Program druhého dne začínal

společnou snídaní v 8:00, ale kom-

binace 4 žen a jedné koupelny ve-

lela brzký budíček. Poté co jsme

byli v plné krojované parádě, moh-

li jsme vyrazit na snídani. Během

té začínali jak místní, tak první

hosté, zjišťovat, že nejsme delega-

ce z Nebrasky, ale z České republi-

ky a to znamenalo první sérii fo-

cení a seznamovacích rozhovorů. 

Následně nám připadla velice

důležitá a zároveň nevděčná role.

Stali jsme se porotci soutěže kro-

jů. Ta byla rozdělena do 6 věko-

vých kategorií. Nejmladší účastni-

ce měla 3 měsíce.

Kroje byly nádherné a rozho-

dování velmi těžké. Zejména v nej-

mladších kategoriích, kde byly

3 ceny a 4 soutěžící. Naštěstí jsme

měli jako cenu útěchu českou fi-

dorku.

Ale to nejlepší mělo teprve při-

jít. Jakmile byl Prague kolache fes-

tival zahájen, byli jsme pozváni na

pódium, kde nám byly předání klí-

če od města. Předali jsme zdravici

od vedení Vinoře a jménem pana

starosty pozvali místní na oslavy

930 let Vinoře. Již nyní víme, že

delegace dorazí v čele s místním

starostou Cliffem Bryanem. Po na-

šem představení a krátkém roz-

hovoru na jevišti jsme byli odve-

deni do připraveného auta, které

nás mělo provést průvodem, jed-

nou z hlavních částí celého festi-

valu. Jak se říká, jedna fotka je lep-

ší než tisíc slov a u naše vozidla to

platí dvojnásob. 

Pořád jsme přemýšleli, jak po-

psat náš pocit, který jsme během

průvodu a následně i celé návště-

vy měli. A asi nejlepší bylo připo-

dobnění k návratu hokejistů z Na-

gana. V průvodu jsme měli jedno

z prvních míst, takže jsme na kon-

ci trasy mohli přijmout čestné mís-

to na jevišti a celý zbytek průvo-

du sledovat z „VIP“ míst. Průvod

byl parádní, kreativní, vtipný

a dlouhý. 

Když se všichni účastníci před-

vedli a průvod skončil, mohli jsme

vyzkoušet hlavní bod programu

a to koláče, které místní berou ja-

ko hlavní připomenutí svého čes-

kého původu. My bychom řekli, že

to jsou spíše buchty, ale i tak byly

vynikající. Za slunečného počasí



jsme se jako správná česká dele-

gace rozhodli zahnat žízeň ochut-

návkou místního piva, zde je po-

třeba upřímně říci, že se stále mají

krajané co učit.

Prague muzeum – muzeum, kte-

ré mapuje historii Prague (místní

svoji oklahomskou Prahu vyslovu-

jí Prejg). Viděli jsme tam tedy spou-

stu artefaktů z rané americké his-

torie, ale hlavně mnoho odkazů na

Československo a následně i na

Českou republiku. Bylo to velmi za-

jímavé a působivé. V muzeu jsme se

také potkali s paní Petrou Hebert,

která byla hlavní organizátorkou

naší návštěvy z americké strany.

Petra žije v USA od roku 1952 ale

stále hovoří výbornou češtinou

a setkání s ní byl obrovský zážitek.

Zbytek sobotního dne jsme strá-

vili jako všichni ostatní návštěvní-

cí festivalu a vyzkoušeli jsme mož-

nosti, které tento festival nabídnul.

Od místních specialit, přes ochut-

návku lokálních vín, letu vrtulní-

kem až po návštěvu pouti. Chybět

nemohl ani pokus o zkrocení divo-

kého býka. Využili jsme zkušenost

z Vinořské posvícenské zábavy

a zúčastnili jsme se soutěže v pojí-

dání koláčů. Protí místním borcům,

jsme ale neměli šanci. Odpolední

část byla hlavně ve znamení tance.

Z pódia vyhrávala místní dechov-

ka, která spoustu písniček zpívala

česky. Místní tanečníci předvedli

českou besedu a následně spoustu

variací na polku. Myslím, že nebyl

jediný obyvatel Prague, který by

alespoň chvilku netancoval a my

jsme se díky nim naučili několik

nových tanců. Cely festival měl bá-

ječnou atmosféru a všichni se veli-

ce dobře bavili. Jestli polku tanco-

val každý, tak s naší skupinou se

vyfotil minimálně každý druhý.

Festival byl zakončen velkolepým

ohňostrojem, po němž jsme se

s velkou částí návštěvníků přesu-

nuli do jediného baru ve městě,

kde jsme mohli ochutnat další míst-

ní specialitu Pickle Tube – lák

z okurek s vodkou.

Sobota byla jasná bez mráčku

a teplota se pohybovala kolem 28

stupňů. I přesto jsme vydrželi až

do tmy v krojích, aby byla repre-

zentace na úrovni. Celý den byl

náročný a plný zážitků. Když jsme

ho ke konci hodnotili, shodli jsme

se, že máme tolik zážitků, jako by-

chom zde byli už minimálně tý-

den. A že potřebujeme nějaký čas,

abychom si vůbec v hlavě srovna-

li to, co jsme všechno zažili a byli

schopni alespoň vyprávět o tomto

dobrodružství. A to byla před ná-

mi ještě neděle a pondělí.

6. 5. 2018 – 7:00

I když jsme v neděli nemuseli

vstávat úplně brzo, již po 7 hodi-

ně jsme se začali postupně pro-

bouzet. V 11 hodin jsme měli do-

mluvený sraz s místním starostou

Cliffem a Petrou, kteří nás vezmou

na výlet do muzea místního indi-

ánského kmene Chickasaw. Do-

stali jsme informaci, že pojedeme

dodávkou, kterou zapůjčila místní

pohřební služba. Upřímně jsme

moc netušili, co nás čeká. Když se

před domem objevila velká černá

dodávka, s neprůhlednými skly,

naše obavy vrzostly. Po otevření

dveří, ale naopak zesílii našeho

pocity naganských hochů. Cesta

do muzea tedy byla pokračující

oslavou naší návštěvy.

Ihned po příjezdu do muzea se

nás ujal Steve, opravdový přísluš-

ník kmeně Chickasaw. Během cca
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3 hodin jsme si prohlédli spoustu

artefaktů a výjevů z života indián-

ských kmenů žijících na území

Oklahomy. Steve nám také vyprá-

věl historii toho, jak se vůbec na

zdejším územií objevili. Nejedná se

totiž o jejich původní území. Sou-

částí prohlídky bylo taneční před-

stavení, prezentující jednotlivé ty-

py tanců a vysvětlení jejich ůčelu.

Následovalo promítání filmu o his-

torii a současné úloze indiánských

kmenů na území státu Oklahoma.

Aby naše návštěva indiánského

území byla kompletní, zastavili

jsme se v jednom z mnoha kasín.

Náš cíl byl jasný, nejde přeci o to

vyhrát, ale vyzkoušet si hru a nasát

atmosféru (každému je asi jasné, že

jsme nic nevyhráli a potřebovali si

ztrátu dolarů nějak odůvodnit .

Cestou zpátky jsme byli svědky

události, která doplnila mozaiku

naší návštěvy o další střípek.

V opačném směru byla dálnice za-

blokována spoustou policejních

aut, která se účastnila policejního

zákroku. Původně jsme netušili, co

se stalo, ale druhý den to byla jed-

na z hlavních zpráv. Policie musela

zakročit proti násilníkovi. Jednalo

se o tragický, ale úspěšný zákrok.

Prý to byla velká přestřelka, kdy

nasilník byl zasažen 40 kulkami.

Po návratu do přechodného

bydliště se v nás začaly tlouct dva

pocity. Spokojenost z dalšího nád-

herně prožitého dne plného zážit-

ků a smutek z toho, že naše ná-

vštěva se chýlí ke konci. Ač neradi,

začali jsme balit a připravovat se

na poslední noc na americké půdě.

7. 5. 2018

Plán posledního dne byl velmi

prozaický. John Klabzuba nás od-

vezl do Cliffovi kanceláře v Okla-

homa City, kde jsme uschovali kuf-

ry a přesunuli se do místního

nákupního centra - co by to bylo za

návštěvu, kdyby jsme pořádně ne-

nakoupili, zejména když se jedna-

lo z většiny o dámskou skupinu.

Nákupy dopadly úspěšně, přinesly

s sebou pouze jednu otázku – kam

s tím vším.

Nakonec se ukázalo, že náš vý-

let je složen pouze z pozitivních

zážitků, a tak i finální balení kufrů

jsme zvládli.

Po odevzdání kufrů letecké spo-

lečnosti už bylo všem opravdu jas-

né, že výlet je u konce a za něja-

kých 22 hodin budeme zase zpátky

doma, v té pravé Praze, jak by řek-

li obyvatelé Prague. Cesta utekla

překvapivě rychle a my jsme bez-

pečně a bez potíží přistály na Letišti

v Ruzyni (přeci jen, jednalo se o de-

legaci obecní, a ne státní, a tak jsme

nemohli přistát ve Kbelích, což by

bylo samozřejmě přívětivější.

Ač se jednalo o návštěvu veli-

ce krátkou, tak v nás všech zane-

chala výraznou stopu. Obyvatelé

partnerské Prague jsou velice

přátelští a pohostinní lidé. Celé

město je velice hrdé na svoje čes-

ké kořeny a snaží se udržovat co

nejvíce zvyků. Díky tomu, že vět-

šina z nich již česky nehovoří je to

komplikovanější, ale s o to větším

zápalem do toho všichni jdou

a věnují tomu spostu energie a ča-

su. Prague kolache festival, je vel-

kolepou oslavou českých tradic

v americkém prostředí a každé-

mu, kdo by měl kdykolil možnost

navštívit první sobotu v květnu

Oklahomu, bychom návštěvu vře-

le doporučili.

Věříme, že naše oslavy výročí

930 let Vinoře, se podaří a návštěv-

nící z Prague budou odjíždět plni

pozitivních zážitků jako my od nich. 

Jádrem výpravy byla skupina

tetiček z místní obce baráčnické,

jimž na cestovní náklady z větší

části přispěla městská část. Jako

doprovod a bezpečnostní záruka

se výletu také účastnil manžel te-

tičky Zítkové, Vinořský rodák Mi-

chal. Krojovaná reprezentace byla

velmi výrazná a úspěšná. Rádi by-

chom poděkovali všem, jak na čes-

ké, tak americké straně, kteří se

podílelli na plánování a organiza-

ci celé cesty.

13
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Třicetičlenný soubor dětí Kris-

týny Kučové ve dnech 1.-3. června

2018 navštívil s nastudovanými

operkami „Tři bratři“ (Z. Svěrák, J.

Uhlíř) i polské partnerské město

a měl tak možnost reprezentovat

Vinoř na den dětí a během Svátku

čokolády.

V pátek po příjezdu děti navští-

vily dodnes funkční depo parních

lokomotiv ve Wolsztyne a večer

v Domě kultury zahrály „Tři bra-

try“ pro polské a německé publi-

kum. Představení se velmi líbila,

místní i německé děti hádaly a ko-

mentovaly pohádky a byly vyzvá-

ny k účasti na dalším mezinárod-

ním pohádkovém workshopu

u nás. Oceňovány byly především

herecké výkony celého souboru

a pěvecké výkony protagonistů,

ale i scéna a celé hravé, netradič-

ní pojetí pohádek bylo velmi chvá-

leno.

Na sobotu dopoledne pro děti

polská strana připravila sportovní

soutěže a hry v rámci gymnázia

a tělocvičny, s krásnými cenami

a dobrotami. Krátce po poledni vi-

nořský soubor de facto zahajoval

Svátek čokolády a odpoledne si dě-

ti festival vychutnaly naplno na čo-

koládových dílnách a pouťových

atrakcích a v celé slavnostní atmo-

sféře koncertů a akční zábavy.

Dostalo se nám nesmírně vře-

lého přijetí a byli jsme jako oblí-

bení také hýčkáni a protěžováni.

Na závěr nám koordinátoři, kteří

nás měli na starost (a bylo jich

pět) napsali děkovnou báseň, až

jsme se rděli, že si tolik pozornos-

ti nezasloužíme. Jak říkali, ado-

ptovali si nás a je to vzájemné. 

Děkujeme za vše Barbaře Pa-

jecz, panu Leszekovi Radomovi,

který se o nás staral jako o vlast-

ní a jeho kolegům Marcovi, který

nás vezl (ač jako muzikant měl

být na scéně) do nemocnice až do

Wolsztyna a všem lidem, kteří

nám byli k dispozici a přispěcha-

li, když bylo potřeba třeba i v no-

ci. Vzhledem k tomu, že naši vý-

pravu neprovázel žádný ze

zastupitelů Vinoře, pozdravů

a pozvání na naše oslavy jsme se

zhostili my a tlumočili je Kargowe

i Schulzendorfu. Městské části

Praha-Vinoř děkujeme za mož-

nost v Kargowe vystoupit a za las-

kavé sponzorování dopravy. Pro

děti to byl jeden z nejlepších mož-

ných dní dětí vůbec.

Za celou uměleckou výpravu

s díky

Klára Löwensteinová 

Umûleck˘ zájezd dûtského vinofiského souboru 

do partnerského mûsta Kargowa v Polsku
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Ctûnice

ZÁMECK¯ AREÁL CTùNICE

Bohdanečská 259/1, Praha 9 – Vinoř

Tel.: 286 001 366, e-mail: ctenice@muzeumprahy.cz, 

www.muzeumprahy.cz

Spojení: metro B – Palmovka nebo metro C – Letňany, 

bus 185 (směr Vinořský hřbitov)

a 302 (směr Přezletice–Kocanda) do stanice Ctěnice

Otevřeno: út–ne 10–18 hod., park je přístupný denně 8–22 hod.

Ve státní svátek 28. 9. otevřeno 10–18 hod.

Pfiipravované akce 

2. 9. Dožínky (10–17 hod.)

Dožínková slavnost se i tento-

krát ponese v duchu oslav dokon-

čení prací na poli a zvyků, které se

k tomuto času vázaly. Připraveny

jsou řemeslné dílny pro malé i vel-

ké, občerstvení i dožínkový prů-

vod zámeckým areálem za dopro-

vodu folklorního souboru Rokytí

Rokycany společně s Malou lido-

vou muzikou Rokytka. lek z místního sadu a od 14 hodin

je pro děti připraven hravý pro-

gram se zahradníkem plný soutě-

ží, písniček, říkadel a pohádko-

vých scének. 

ními předměty, jimiž se řemeslní-

ci hrdě hlásili ke svému oboru.

Předmět čtvrtletí:

Korouhev cechu soustružníků

(H 033 604)

Soustružníci zpočátku cechovali

společně s truhláři. Vlastní cech si

založili nejprve na Starém Městě

v roce 1571, později i na Malé Stra-

ně. Vyráběli doplňky pro nábytek,

domácnost, ale také kuželky či ša-

chové figurky. Při příležitosti ko-

runovace krále Leopolda II. českým

králem roku 1791 si nechali vyho-

tovit novou korouhev z hedvábné-

ho brokátu. Korouhev je zdobena

zlacenou kovovou konstrukcí, obou-

strannými obrazy a je doplněná dra-

counovými střapci a porty.  

2. 9. Ctěnické drátování 

(10–17 hod.)

Další ročník Ctěnického dráto-

vání uvádí v rámci oslav dožínek

celostátní setkání Cechu česko-

moravských uměleckých drátení-

ků, představí výsledky soutěže na

téma „Zahrada“, mistři dráteníci

připraví tvůrčí dílny, v nichž se ná-

vštěvníci seznámí s techniku drá-

tování i prakticky.

15. 9. Jablkobraní 

(10–17 hod.)

Již tradiční ctěnické jablkobraní

nabídne jablka na mnoho způso-

bů – mošty a pečené i nepečené

jablečné speciality i pohádky

o jablíčkách. V zámeckém parku

bude probíhat celý den ruční liso-

vání jablek a výroba moštu z jab-

STÁLÁ EXPOZICE

1. PATRO ZÁMKU

¤emesla v pofiádku 
Historie profesního sdružová-

ní řemeslníků od středověku

po současnost

Expozice Řemesla v pořádku se-

znamuje s dějinami řemesel a ce-

chovního sdružování, a předsta-

vuje tak jednu z nejrozsáhlejších

sbírek cechovních památek na

světě, kterou spravuje právě Mu-

zeum hl. m. Prahy. Historie cechů

je dokumentována reprezentativ-
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EXPOZICE – PŘÍZEMÍ ZÁMKU

Zámek Ctûnice
Dějiny, stavební vývoj a obnova

Dûjiny Vinofie 
Od pravěku do 20. století 

VÝSTAVY – PŘÍZEMÍ ZÁMKU

Trnkova zahrada II.
15. 4. – 2. 9. 2018

Interaktivní výstava vycházejí-

cí z pohádkové knihy Jiřího Trnky

Zahrada uvádí návštěvníky do za-

pomenuté zahrady z jiných časů

plné tajemných zákoutí a neobvy-

klých rekvizit. Instalace je roz-

prostřena do šesti místností, které

akcentují výrazné postavy a dějo-

vé linie knihy. 

Interaktivní programy

Tovaryšova cesta na zkušenou

Program je koncipován jako

cesta vyučeného tovaryše jdou-

cího do světa na zkušenou. Na zá-

kladě vandrovnické knížky, kte-

rou děti obdrží po interaktivní

komentované prohlídce, se samy

vydávají na vandr po expozici.

Vhodné pro: 1. st. ZŠ. 

Rezervace termínu nutná.

Toulky Zahradou

Interaktivní komentovaná a hra-

vá procházka výstavou Trnkova

Zahrada 2.

Vhodné pro: MŠ, 1. stupeň ZŠ

Komentované prohlídky objednávejte se pfiedem 
na tel.: 286 001 362,

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

Programy pro ‰koly a zájmové skupiny (út–pá)

Komentované prohlídky

Řemesla v pořádku

Komentovaná prohlídka expozi-

ce seznámí návštěvníky s dějinami

řemesel a cechovního sdružování

od středověku po současnost. 

Vhodné pro: 2. st. ZŠ, SŠ

Literární kavárna (ve 14 hod, v sále Koãárovna)

Úterý 11. 9. 

Zdenka Procházková 

a Petr Janeček

STÁLÁ EXPOZICE 

VÝSTAVNÍ SÁL ŠPEJCHAR

Nádraží Praha-Těšnov 

Provoz obnoven 

Expozice představuje zaniklé

pražské nádraží jako model ve ve-

likosti H0. Model budovy v měřít-

ku 1 : 87 vznikl dle původních tech-

nických výkresů metodou 3D tisku.

Herečka Zdenka Procházková

přednese ukázky z rozsáhlé sbírky

pražských pověstí etnologa a folk-

loristy Petra Janečka, který se za-

bývá současnými pražskými po-

věstmi, fámami a anekdotami. Je

autorem populární knižní série

Černá sanitka, která se dočkala te-

levizního, rozhlasového a diva-

delního zpracování.

Na digitálně řízeném kolejišti jsou

v provozu repliky dobových vlako-

vých souprav. Modelový železniční

provoz zahrnuje i trať procházejí-

cí po Negrelliho viaduktu, pod

nímž se nacházelo záhlaví těšnov-

ského nádraží. Adekvátní část to-

hoto nejstaršího železničního mos-

tu přes Vltavu je rovněž součástí

modelového kolejiště.

Zdenka Procházková
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âarodûjnice

Letošní Čarodějnice připadly na

všední den, a tak jsme začali s pro-

gramem pro děti o něco později.

Díky spolupráci na propagaci

s Country rádiem a s hlavní hvěz-

dou akce Ladislavem Smolíkem

jsme se museli připravit na velkou

vlnu dětí i dospělých. Dále zahrála

kapela Mladí a neklidní a Něžný oc-

topus. Občas se někde utvořila

fronta, ale jak čarodějnice u soutě-

ží, tak i pánové u výčepu to nako-

nec zmákli ke spokojenosti všech

zúčastněných. My u soutěží jsme si

to užili moc a děti také. Snad jste to

zvládli obstojně.

Soutěží bylo tradičně osm, ale

čarodějnic a čarodějů mnohem ví-

ce. Tradičně ke správné atmosféře

nejvíce přispělo sklepení Hoffma-

nova dvora, kde sídlil Smrťák

a krásná hranice s Moranou.

âarodûjnice



Vandráček letos doznal několi-

ka obměn.

První mohli Vandráčci zazna-

menat již na startu, kde se letos

objevily Baráčnice v krojích. Dru-

hé překvápko byla změna prvního

stanoviště, které si vzali pod kříd-

la přímo lidé z Výboru pro kultu-

ru a připravili poučnou zastávku

lékařskou a záchrannou. Dál se šlo

známými místy přes les, hřiště až

Na Rychtu, kde byla zastávka s vý-

stavou dětských obrázků.

Pro zakončení jsme si letos

opět, aby byla změna, vypůjčili

farskou zahradu, kde na děti če-

kal zasloužený odpočinek s hud-

bou z kytary Jirky Cihláře, diplom,

odměna, limča a buřtík na ohníč-

ku opečený.

Velice děkujeme všem sponzo-

rům, kteří darovali hmotné ceny

a nebo přiložili ruku k dílu.

(Merhautovo pekařství, Baráč-

níci, Rybářský spolek, spolek Za-

hrádkáři, střelnice Přezletice, Fot-

balisti SOKOLu Vinoř, firma STROM

a rodina Vimrových, Výbor pro

kulturu, paní Obručová a hnutí Fo-

kolare.)

18

Vandráãek
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Hombre mundo aneb ãlovûk svûtového formátu, 

cítûní a konání opût po roce ve Vinofii

Z celého Česka k nám v sobotu

19. května přijelo na třicet mla-

dičkých dobrovolníků, kteří po-

máhali celé odpoledne. Vzhledem

k téměř nulové účasti místních se

zrealizovaly jen čtyři brigády: na-

tírání plotu na fotbalovém hřišti,

úklid vnitřní Vinoře, úklid vnější

Vinoře s oborou a zahradnické

práce na komunitní zahradě Past-

vina. Smolovi šli uklízet po vlastní

ose a velký dík jim za to. Práce se

ve dvaačtyřiceti lidech udělalo

hodně, naplánováno ovšem bylo

dvakrát tak. Dobrovolníci nachy-

tali spoustu klíšťat, odnesli si pár

škrábanců, zabahněné boty z po-

měrně tuhého vyprošťování ko-

berců z potoka u hřiště v Podska-

lí. Vrátily se sice zmazaní, upocení

ale spokojení a veselí, takže jsme

si ještě hodinku při malém po-

hoštění v Centru Mariapoli vyprá-

věli, co jsme zažili a jaké kuriozi-

ty jsme našli.

Nezištně pracovali pro nás

a uklízeli nepořádek u nás doma,

po nás: plasty, sklo, papír, televize,

koberce, hadice... celkem klasický

mobiliář, pročpak to, když máme

tolik košů a kontejnerů a sběrný

dvůr za humny, se už po deseti le-

tech ani neptám. Trochu jsem se

styděla, ač s Radníky a dobrovol-

níky uklízíme pravidelně a ničemu

se už moc ve vinořské Neapoli ne-

divím... Mnoho let jsem za mlada

jezdila jako dobrovolník s Lega

ambiente a dělala to samé, pomá-

hala ve světě za kus žvance a noc-

leh a milý úsměv... a dobrovolni-

čím stále tady, když mne povolá

Červený kříž nebo Člověk v tísni.

Je to úplně přirozené nastavení,

ale ještě přirozenější by byla do-

mácí spoluúčast či trochu vděku

a uznání.

Projektu Hombre mundo patří

mé poděkování za obětavost, pří-

tomnost a nasazení, stejně tak i ko-

ordinátorům skupin za vlídnost

a průvodcovství, Centru Mariapo-

li za zastřešení akce a přípravu

malého pohoštění, MČ za nákup

občerstvení, úklidového materiá-

lu a Robertovi Rytinovi za krásné

pamětní listy, díky všem Kocouro-

vým (zvláště tomu nejmenšímu)

a Aničce za reprezentaci a koordi-

naci akce za naši Radu mladých,

Pastvině, kterou všichni chtěli vi-

dět a byli z ní unešení, že je a jaká

je, panu starostovi Františkovi

Švarcovi za veškerou péči a srdeč-

ný dopis, který nám věnoval. Vá-

žím si těch, kdo přišli, protože nej-
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větší problém zdá se, je najít a da-

rovat svůj čas.

Dětem se dostalo i milého po-

hlazení, když je místní paní za

dobré skutky během úklidu po-

zvala na zmrzlinu. My jsme byli rá-

di, že jsme s takovými nadějnými

človíčky mohli pobýt a že to byly

opravdu dobré tři hodiny v krás-

né, lepší společnosti.

Tak ať je nás příště alespoň vět-

šina. Nebo chceme z Vinoře mít

zamořenou Neapol? Pořád slyším

stížnosti na úklidové služby, černé

skládky, ale -krucipísek- ten pr-

votní problém je někde v nás,

v našem nastavení, Nevadí nám žít

na smetišti, nevadí nám mrzačit

krajinu, biotopy, máme pocit, že se

nás to netýká a obávám se, že něk-

teří z toho mají radost. Obojí je

úchylka, trestuhodná a neudrži-

telná. A je dost smutné, že je pro

nás stokrát pohodlnější nechat si

uklidit od druhých a ještě remcat,

že to dělají špatně a jsou nějací

divní…

Nota bene: mnozí vinořští oby-

vatelé mne a mé svěřené děti z Ra-

dy mladých mají za místní uklíze-

če, není tomu tak. Má univerzitní

specializace trvala bratru deset let

(chystám se na další). Rada mla-

dých je dětské zastupitelstvo, kte-

ré kromě desítky dalších problé-

mů tematizuje a terénně (svými

omezenými prostředky a silami)

dobrovolně řeší problémy život-

ního prostředí, protože chápe, jak

velkou zátěž odpadky v krajině

představují (průměrný věk Radní-

ka je 8.5 roku), ale není, není míst-

ní úklidovou četou. Předtím než

mne příště povoláte k úklidu, že já

či my a nikdo jiný, zamyslete se,

zda byste to nezvládli vy sami, ne-

bo zda vaše nároky jsou oprávně-

né. Mám velký smysl pro humor

a zápletku a jsem veskrze trpělivý,

demokratický člověk a díky tomu

tady nepochybně ještě někteří stá-

le jste. 

Držím vám palce

Klára Löwensteinová 

Otevfiena komunitní zahrada Pastvina

„Navštívíš mou zahradu? Chtěl

bych tě představit svým růžím.“  

Luther Burbank

Jestli vás nebaví okopávat osa-

moceně na zahrádce, nebo dokon-

ce ani nemáte kde okopávat, mám

pro vás skvělou zprávu. V březnu

tohoto roku byla totiž ve Vinoři

otevřena komunitní zahrada Past-

P.S. posílám na posilněnou Pipa

a Tipa. Empatii a altruismus je tře-

ba pěstovat a povzbuzovat, pokud

nejsou vrozené či vštípené v dět-

ství.
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Druhý školní rok ve VinoHře je

za námi. Jak se dětem dařilo a co

vše se za tento rok naučily, jsme

mohli vidět na závěrečném kon-

certě, který proběhl na konci

května. Viděli jsme pokrok dětí

nejen z hudebních oborů, ale své

umění nám, v podobě výstavy,

představily i děti z výtvarných

hrátek.

Pokud máte zájem o umělecké

vzdělání svých dětí v hudbě či vý-

tvarném umění, zveme Vás k zápi-

su na školní rok 2018/19, který

proběhne 5. září 2018 Na Rychtě.

Zápisu se zúčastní většina lektorů.

Je to tedy i příležitost získat o vý-

uce ve VinoHře bližší informace.

Přihlášení je možné kdykoliv

i prostřednictvím formuláře na

webových stránkách: 

www.vinohra.cz.

Přejeme Vám krásné léto a v zá-

ří se na Vás opět těšíme!

VinoHra z.s., vinofiská umûlecká ‰kola

vina. Zahrada se nachází na území

archeologické kulturní památky,

hradiště z doby bronzové. Důleži-

té ale je, že jako pastviny, výběhy,

pole a zahrady tyhle pozemky

sloužily zřejmě odnepaměti - v His-

torickém muzeu NM mají dokonce

uložena pěkná hliněná zvířátka

(možná dětské hračky?) doku-

mentující, co tu zřejmě běhalo

před nějakými 4 tisíci lety. Taky

proto se zahrada jmenuje Pastvina.

Oproti svým starším sestrám

v centru Prahy má několik ne-

sporných výhod. Tou hlavní je je-

jí umístění na pozemku nad ryb-

níkem Velká Obůrka. Pozemek je

mezi poli a sám byl doposud past-

vinou. Což znamená, že jsou zde

poctivé záhony a na zbytku po-

zemku je tráva. Tedy nejenom trá-

va. Naleznete tu také společné oh-

niště, kompost a dětský koutek

včetně velkého stanu. Taky kurník

s výběhem slepic, králíka, morče

a mimořádně socializované prase

jménem Frankie. 

Víc než o zeleninu jde ale o pě-

stování mezilidských vztahů. A ta-

ké vědomostí. Součástí komunit-

ního života tedy budou nejen spo-

lečné společenské akce (proběhl

již na konci dubna Čarodějnický

rej), ale také odborné semináře

a přednášky. 

Druhou výhodou, nikoliv méně

významnou, je fakt, že zahrada je

velká, tedy záhony jsou také dosta-

tečné. A ještě jich je pár k dispozici. 

Pokud je vám představa za-

hradničení na tomto poetickém

místě blízká, kontaktujte pana Stel-

lu na telefonu 603 159 948, nebo

na mailu marco.stella@email.cz.

Veronika Cihlářová
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Pokud se rozhodnete vyuÏít sluÏeb Hoffmanova dvora pro svou party, mÛÏete si novû objednat grenadinu.
Velmi osvûÏující nápoj, kter˘ si sami pfiipravíte ze sodovky s citronem a mátou a smûsi ovoce v ledu.

Otevírací doba (s v˘hradou ‰patného poãasí 
a rezervace pro soukromou akci):
pondûlí 16:00 aÏ 22:00 
úter˘ 11:00 aÏ 22:00 – pro maminky s dûtmi
stfieda – ãtvrtek 16:00 aÏ 22:00 
pátek 16:00 aÏ 23:00 
sobota 14:00 aÏ 23:00 
nedûle 14:00 aÏ 21:00 
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Dne 24. června 2018 se do Vi-

noře opět vrátilo divadlo. Dámy

z Divadla Prima den, tedy Barbo-

ra Marysková a Markéta Kilinge-

rová, představily spolu s hostují-

cím Igorem Zahradníčkem večer

absurdních jednoaktovek. Ten vy-

vrcholil hrou „Ela, Hela a stop“

Václava Havla, kterou protago-

nisté sehráli už před časem s vel-

kým úspěchem v Knihovně Václa-

va Havla. Zaplněný sál ocenil

vystoupení vinořských herců

bouřlivým potleskem, takže lze

očekávat, že se živé činoherní

představení neuskutečnilo v naší

městské části jako ojedinělá akce.

Repertoár Divadla Prima den je sa-

mozřejmě mnohem širší, takže se

už dnes těšíme na podobně vyda-

řené pokračování!

Redakce

26

Veãer Divadla Prima den v Hoffmanovû dvofie
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Vincent a Bublina
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Kurzy Attavena

Vinořské maminky udělaly ně-

co „Pro změnu pro sebe“

Poslední květnový den se na-

posledy zaklaply počítače ve vi-

nořském infocentru Na Rychtě

a skončily tím čtyřměsíční kurzy

virtuálních firem, které se mohly

uskutečnit díky projektu Pro změ-

nu pro sebe. Zahajovalo se první-

ho února, kdy se začaly scházet

dvě skupiny matek malých dětí,

které do té doby kromě podoby je-

jich aktuální životní situace a sna-

hy připravovat se aktivně na svůj

návrat do práce po rodičovské do-

volené nic nepojilo. Dvakrát týd-

ně se po celou dobu pod vedením

zkušeného lektora Viktora Váni

zdokonalovaly v práci s počítačem

a pracovaly na svých firmách na-

nečisto, tzv. virtuálních firmách.

Strávit spolu mohly v průběhu

kurzů dva společné víkendové

workshopy, kde se dozvěděly

spoustu užitečných informací z ob-

lasti komunikace, sebeuvědomění

či společně sdílely své životní pří-

běhy a předávaly si zkušenosti.

Vše si tam také mohly prakticky

hned vyzkoušet a natrénovat. Dal-

šími a o nic méně důležitými akti-

vitami projektu byla pracovně mo-

tivační analýza, kurzy orientace

na trhu práce či lekce prezentač-

ních dovedností.

V době psaní tohoto příspěvku

již mají vinořské účastnice projek-

tu za sebou závěrečný víkendový

workshop, kde společně prezen-

tovaly plody své několikaměsíční

práce. Workshop byl pojat jako ta-

kový „veletrh virtuálních firem“.

Pro některé to byla vůbec první

zkušenost s prezentováním před

publikem vůbec. Na některých by-

la nervozita trochu znát, ale všech-

ny se s tím popasovaly skvěle a at-

mosféra byla velmi příjemná

a pohodová. Nápady a podnika-

telské plány byly vskutku rozma-

nité. Objevila se kavárna se služ-
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bou hlídání dětí, firma zabývající

se propagací bezobalového stylu

života či svatební salon. Zdatně

jim konkurovaly i hodinové man-

želky, výletní agentura a firma za-

bývající se péčí a službami pro do-

mácí mazlíčky. Dámy si s tím

opravdu „vyhrály“, kromě svých

PowerPointových prezentací při-

pravily ochutnávky, propagační

materiály, vizitky, přehlídku vý-

robků či drobné skeče.

Důležitou doprovodnou službou

projektu bylo bezplatné hlídání dě-

tí v MC Bublina. Na hlídací „tety“

čekal nelehký úkol popasovat se

s různorodou skupinou dětí, pro

většinu z nichž to byla první zku-

šenost s hlídáním v cizím prostře-

dí neznámými lidmi. Jak říká ko-

ordinátorka projektu: „Na začátku

mají maminky vždy obavu, jak se

s hlídáním jejich potomek popa-

suje“. A dále dodává: „Ale myslím,

že můžu říct, že ve většině přípa-

dů se to po několika lekcích urov-

ná a nejinak tomu bylo i ve Vino-

ři, kde vše probíhalo, dá se říct, až

nadstandardně dobře.“ Maminky

dokonce po poslední lekci odmě-

nily hlídačky drobnými dárky

a vřelým poděkováním za péči

o jejich ratolesti.

Za pořádající společnost Atta-

venu, o.p.s. patří velký dík měst-

ské části Praha Vinoř, která po-

skytla prostory pro konání výuky,

Janě Česákové, která byla velmi

nápomocna při organizačním za-

jištění kurzu a v neposlední řadě

panu Vítu Mokrému z KVC Vin-

cent, který ochotně vycházel

vstříc někdy ne příliš jednodu-

chým požadavkům a svým vstříc-

ným přístupem má velký podíl na

tom, že aktivity proběhly hladce

a díky jemu se mohl tento kurz

uskutečnit.

Do kurzu vstoupilo 23 mami-

nek. Úspěšně jej dokončilo 22, což

je úžasný výsledek. Úspěšné účast-

nice dostaly možnost po skončení

kurzu absolvovat ECDL testy

a stvrdit tak oficiálně své nově zís-

kané dovednosti v práci s počíta-

čem. Některé další vybrané zá-

jemkyně mají dále možnost využít

koučovací sezení a příspěvky na

kurzy, které by jim mohly pomoci

v získání lepšího nebo pro ně při-

jatelnějšího zaměstnání. Nejen no-

vě získané dovednosti a schop-

nosti si ale odnesly účastnice

z navštěvování kurzu. Rozhodně

vznikla i nová přátelství, kontakty

a dalo jim to pocit, že v tom nejsou

samy.

Od září 2018 chystáme stejné

kurzy i v Praze na Černém Mostě

ve spolupráci s centrem pro rodi-

nu Zastávka. Pokud máte zájem

o bližší informace, neváhejte se

podívat na stránky projektu

www.prozmenuprosebe.cz. 

Projekt Pro změnu pro sebe

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_062/0003

251 je financován z prostředků

ESF prostřednictvím Operačního

programu Zaměstnanost. Pro

všechny účastnice jsou kurzy i hlí-

dání bezplatné.

YAMAHA

V KVC Vincent pořádá Zuzana

Bartošová deset let kurzy hudební

výchovy, které jsou určeny dětem

od čtyř měsíců věku. Od nového

školního roku 2018/19 budou pro-

bíhat kurzy ROBÁTKA a PRVNÍ

KRŮČKY K HUDBĚ opět pravidel-

ně v pondělí. Díky vstřícnosti pana

ředitele Mokrého a paní Lichten-

bergové mají rodiče našich žáků

možnost využívat krásné prostory

KVC Vincent a to nejen v době vý-

uky. Během celého školního roku

lze absolvovat bezplatnou ukázko-

vou lekci, možnost zápisu a rezer-

vace místa v kurzu na nový školní

rok již nyní. Srdečně zveme na spo-

lečně prožité chvíle s hudbou a tě-

šíme se na setkání v září.

Zuzana Bartošová - kurzy pro

děti od 4 měsíců využívá YAMAHA

hudební programy

ZUBASA@seznam.cz,

tel.:732655396

11. a 12. června se v Mariapoli

uskutečnily celkem čtyři koncerty

dětí, které se učí hrát na hudební

nástroj v KVC Vincent. Účinkovaly

malé děti s lidovými písničkami

i pokročilejší s populárními pís-

ničkami nebo klasickými skladba-

V˘uka klavíru, kytary a flétny ve Vincentu

mi. Na pódiu se kromě klavíristů

předvedli také flétnisti, kytaristi

a zpěváci s mikrofonem. Zájem

o výuku hudebních nástrojů stále

roste, a to zejména díky populari-

tě paní učitelky Kristýny Kučové

a organizační podpoře ředitele

KVC Vincent, pana Mokrého. Od

září bude výuka fungovat ve dvou

učebnách. V nabídce jsou tyto ná-

stroje: klavír, zobcová flétna, akus-

tická kytara, elektrická kytara,

zpěv.

Pavel Hokr
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Letní historická ‰kola hrou v KVC Vincent

Vstupte do naší Historické školy

hrou. Ve dvou turnusech jsme pro

děti připravily dvě zážitkové týden-

ní hry. „930 let Vinoře – cesta dětí

do vinořských staletí“ (20. –24. 8.)

je nefalšovanou detektivkou se zá-

meckým orlojem, zámkem a pod-

zámčím, katakombami a úvozy a le-

gendami. Druhá outdoorová

celorepubliková hra „100 let Čes-

koslovenska“ (27.–31. 8.) provede

děti každodenními atributy, kul-

turními, sportovními a vědeckými

dějinami první republiky, protek-

torátu, komunismu, revoluce a vý-

šinami a úskalími demokracie. Čeká

na ně tatíček Masaryk, Osvobozené

divadlo, písničky ze Semaforu,

Bratři v triku, Karel Zeman, Emil

Zátopek, Věra Čáslavská, Jára

Cimrman, Václav Havel a další hr-

dinové, umělecké, vědecké bedny

a formy československého nebe.

Inspirovaly jsme se citátem z roku

1968, který jsme si přebraly po

svém: „Lépe žít jeden týden či dva

jako uvědomělý Vinořák a český

lev, než znovu celý život jako tupá

a bezmocná ovce vláčená za Pra-

hu-východ.“ A také bychom jako

pedagogové dětem rády předaly

kromě hrdosti i několika generač-

ní zkušenost, naše znalosti a de-

mokratickou svobodu rozhodová-

ní a prostor pro hru, tvorbu, fair

play a diskusi. Pokud byste dětem

chtěli naše projekty – zažít Vinoř

a Československo jinak – dopřát,

cena jednoho turnusu je 2 500 Kč

bez jídla, kontaktujte prosím lek-

torku Kláru Löwensteinovou do

konce července na: 

klaralowenstein@yahoo.it 

tel. 724 909 585.

Historická škola je tu tento rok

jen pro vás.

Za lektorský tým 

Klára Löwensteinová 

& Kristýna Kučová

Nabídka skupinov˘ch kurzÛ Lingva Ludus v KVC Vincent

Kurzy od 10. září do 21. prosince 2018 lektorky Kláry Löwensteinové

Jazykové kurzy pro menší děti:

❖ Aj – jupíci (začátečníci-mírně pokročilí, 3–5 let, 45 min.) úterý 15. 30–16.15

❖ Předškolní aj – hopíci (pokročilí, 4–6 let, 60 min.) úterý 16. 20–17. 20 

Jazykové Kurzy pro školní děti:

❖ Aj běžci (1.–2. třída, 60 min.) pondělí 15.55–16.55, 

paralelní skupina v pátek 16.45–17.45

❖ Aj mořeplavci (3.–4. třída, 60. min.) pondělí 17.00–18.00

❖ Aj hvězdopravci (5.–6. třída, 60 min.) pondělí 18.00–19.00

❖ Italština junior (děti 8–12, středně pokročilí 60 min.), pátek 15.30–16.30

Divadlo, filosofie a hravé dějiny pro malé umělce, filosofy a badatele:

❖ Filosofie a drama pro děti (6–12 let, 90 min.) středa 16.00–17.30

❖ Člověk objevitel, vynálezce a tvůrce – projektové dějiny a workshopy 

(6-14 let, 90 min.) čtvrtek 18.15 – 19.45

Dospělí: 

❖ Aj středně a více pokročilí (90 min), úterý 17.30–19.00

❖ Italština středně pokročilí (60 min.), středa 17.30–18.30

Zápis do skupinových kurzů prosím učiňte přes e-mail na klaralowenstein@yahoo.it do 31 srpna. 

Ceny skupinových kurzů Vincenta by měly zůstat 150 Kč za hodinu na dítě a nepřesáhnou počet 6 ve sku-

pině u jazykových kurzů.

Naloďovat se můžete hned. Individuální skupiny a individuálové jakbysmet.

Dopřejte si vlídné a objevné léto. Klára Löwensteinová
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Stream of Dance

Nûmeck˘ jazyk

Taneční skupina Stream of Dan-

ce, několikanásobný mistr ČR, bu-

de pořádat od září 2018 každou

středu (13:00–14:00) v KVC Vin-

cent Vinoř lekce Street Dance pro

děti. Budeme se těšit na všechny

děti, které chtějí s námi tančit, ve

věku 6–11let. Začínáme v září v týd-

nu od středy 12.9.2018. Možnost vy-

zkoušení první lekce zdarma.

www.streamofdance.cz

tel. 604 475 931 

nebo 602 576 339 

e-mail: info@streamofdance.cz

V našem kurzu německého jazy-

ka jsme dospěly (my 4 věrné) k po-

slední lekci v učebnici „Deutsch für

das Berufsleben 1“ a v následují-

cím školním roce hodláme pokra-

čovat učebnicí č. 2, Děkujeme panu

řediteli Mokrému, že nám umožnil

ji zakoupit.

H. Cimermanová

Aerobic

Pondělní dětský aerobic je kon-

diční cvičení při hudbě, které je za-

měřené na rozvoj oběhové sousta-

vy a na zvýšení úrovně vytrvalosti

a výkonnosti dětí. Jedná se o ae-

robní formu cvičení, kdy je cvičení

vykonáváno středně vysokou in-

tenzitou (tedy bez vzniku kyslíko-

vého dluhu). Děti se učí zvládat jed-

noduché i středně těžké taneční

choreografie. Před Vánocemi a v zá-

věru školního roku vždy předvede-

me rodičům sestavu, kterou jsme

společně vytvořili a nacvičili. Do se-

stav promítáme prvky Dance aero-

bicu, Bodystylingu i Kick boxu. Ae-

robic pomáhá dětem zpevnit svaly,

má pozitivní vliv na funkci pohy-

bového ústrojí a příznivě ovlivňuje

také nervovou soustavu. Je také vý-

bornou základnou pro další sporty,

které většina dětí provozuje. Nej-

důležitější v pondělních hodinách

aerobicu je vidět radost dětí z po-

hybu a zvyšující se úroveň zvládání

cviků a choreografií.

Ing. Marcela Koucká

KURZY ZDRAVOTNÍHO CVIâENÍ V KVC VINCENT OD ZÁ¤Í 2018

Pondûlí: 20:00 – 21:00 hod SM systém 
cviãení dle MojÏí‰ové, spirální stabilizace, ACT, zdravotní cviãení pro dospûlé

10 lekcí / 1200 Kã

Úter˘: 9:00–09:50 Cviãení s klaunem 
pro dûti cca 18–24 mûsícÛ,

cviãíme hravou a zábavnou formou za pouÏití rehabilitaãních a jin˘ch pomÛcek
15 lekcí / 1200 Kã

Úter˘: 10:00–11:00 hod SM systém
cviãení dle MojÏí‰ové, spirální stabilizace, ACT, zdravotní cviãení pro dospûlé

10 lekcí / 1200 Kã

Pátek: 9:00–09:50 Cviãení s klaunem 
pro dûti cca 24 mûsícÛ a více,

cviãíme hravou a zábavnou formou za pouÏití rehabilitaãních a jin˘ch pomÛcek
15 lekcí / 1200 Kã

Lektor: Gabriela Válková – fyzioterapeutka
Pfiihlá‰ky a dal‰í informace na: tel.: 724 312 755 nebo email: valgab@post.cz
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Bodystyling s Janou

Čas = 0 aneb zcela banální za-

čátek:

„No jo no, máte natržený sval.

Tady máte berle, týden se nehýbat

a po měsíci na kontrolu. Musí to

srůst samo.“

Čas = 1 měsíc aneb poměrně

netradiční důsledek:

„Moc tou nohou nehýbejte a ve-

lice velice opatrně dojeďte výta-

hem o patro výše na cévní. Máte

tam velikou trombózu. Když vás

budou chtít poslat do nemocnice,

vůbec se nebraňte. Opravdu je to

nebezpečné.“

Čas = 3 měsíce aneb trochu laš-

kovné intermezzo:

„Cvičit? No to nevím, doporu-

čuje se plavání a běžkování. Hlav-

ně neposilujte v posilovně. Pros-

tě to tak trochu zkuste.“

Čas = 9 měsíc aneb happy

end?:

I přes nepříznivou genetiku

a tendenci řešit nepohodlí sladkou

odměnou mám o kilo méně a stej-

né množství svalů.

Díky, bodystylingu. A všem, kdo

mi drželi pěsti.

A co nastartuje Vás?

Od 6. září 2018 se můžeme vi-

dět na kurzech:

- pondělní 19–20hod, 

- úterní 19.30–20.30,

- čtvrteční 20–21hod. 

Kurzy jsou vedeny jako uzavře-

ná skupina, takže máte své místo

vždy jisté. Díky nově zavedeném

u odhlašovacímu a rezervačnímu

systému máte vždy jistotu, že bu-

dete mít svůj cvičební prostor.

Navíc není třeba se rozhodnout

okamžitě. Samozřejmostí je, že po

předchozí dohodě si můžete přijít

zacvičit jednu hodinu „na zkouš-

ku“ zcela zdarma!

Taneãní ‰kola HIT

Naše taneční škola se zabývá zá-

bavnou formou výuky tance. Zá-

kladní taneční průpravu využije-

me v tanečních sestavách v rytmu

ča-ča, samba, jive, pokročilé sku-

piny tančí i hip-hop, kankán a dal-

ší vybrané tance. Jako každý rok,

i letos jsme měli ve vinořské so-

kolovně akademii taneční školy,

kde si mají možnost všichni vy-

zkoušet tanec na pódiu v kostý-

mech. Atmosféra diváků byla úžas-

ná. Soutěžní tanec vyhrála opět

skupina z Vinoře ! 

Od srpna se můžete hlásit na

nový školní rok.

Pokračovat budou ve Vincentu

páteční kurzy:

TANEČKY PRO NEJMENŠÍ

pátek 15:30 – 16:15 hod 

(kroužek je pro děti od 3 let)

LATIN DANCE, KANKÁN 

HIP-HOP, pátek 16:15–17:30 hod

– vhodné pro děti ZŠ od 3. tř.

Dle zájmu (min. 8 zájemců) bu-

de otevřen středeční dopolední

kurz:

MINI TANEČKY od 2,5 let

středa 10:00 – 10:45 hod – tančí-

me s maminkama

Máme kurzy pro děti ,ale i Ta-

neční pro dospělé a Latin dance

pro ženy a dívky.

Podrobnosti o se dozvíte na

www.tanecniskola-hit.cz

Lekce probíhají pod vedením

taneční mistrové Hany Jozové Dlu-

hošové , absolventky konzervato-

ře J.Ježka- jednatelky Asociace ta-

nečních mistrů ATM ČR

(www.atmcr.cz)

Krásné prázdniny a dovolené

přeje

Hana Jozová Dluhošová

Tento ãlánek vût‰inou pí‰i ve stylu bla bla bla klienti zhubli tolik a tolik... Bla bla bla 
obsahem kurzu je to a to… Bla bla bla kurzy se konají tehdy a tehdy…

Zajímá vás to? Já nevím…
Ale mám to ‰tûstí, Ïe se mohu úãastnit toho, jak se sádelko m˘ch klientÛ postupnû rozpou‰tí… 

Jak si postupnû fie‰í jídlo... Nûkdy i spoustu pfiidruÏen˘ch vûcí... Jak se zaãínají h˘bat...
A jak Ïasnou, Ïe to v‰echno prostû a jednodu‰e funguje…

Jak dlouho je‰tû potfiebujete b˘t obûtí?   A jak dlouho je‰tû potfiebujete hledat v˘mluvy?

Na vidûnou v KVC Vincent nebo na www.primatelo.cz!

KURZY HUBNUTÍ s Janou
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Program PILATES studia ve Vinofii

Další informace: 

www.studiozp.cz, email: studiozp@email.cz, mobil: 731 485 125

Nové kurzy PILATES od září 2018 do ledna 2019 

OPEN AIR PILATES o prázdninách:

Pro všechny, kdo si chtějí zacvičit během prázdnin. 

PILATES sobotní SPECIÁLY:

Téma Kdy Program

Pánevní dno a jeho tajemství 
(3 hodinov˘ semináfi)
- Anatomie PD, rozdíl mezi muÏem a Ïenou,

aneb co vÏdy budeme mít jinak
- Co v‰e je PD a co není
- PD a zdravotní aspekt, bolesti zad, inkontinence

atd.
- PD a sexualita
- PD po porodu
- PD v prÛbûhu Ïivota
- Kdy je tfieba zaãít hledat odbornou pomoc
- Cviãení po porodu
- Návod cviãení na kaÏd˘ den

Pánevní dno 
a jak s ním cviãit 
Lektorka: Markéta Kotková

Sobota
6. 10.

9–11 hod.

400,-

Kurzy Den hodina lektor trvání kurzu poãet lekcí

Pilates mírnû pokroãilí Stfieda 8:15–9:15 Radana 5. 9. – 30. 1. 2019 19
Pilates Vitality 55 + Stfieda 17–18 Markéta 5. 9. – 30. 1. 2019 19
Pilates Stfieda 18–19 Markéta 5. 9. – 30. 1. 2019 19
Pilates Stfieda 19–20 Radana 5. 9. – 30. 1. 2019 19
Pilates âtvrtek 7:45–8:45 Markéta 6. 9. – 31. 1. 2019 19
Pilates Vitality 55 + NOVINKA!! âtvrtek 9–10 Markéta 6. 9. – 31. 1. 2019 19
Pilates mírnû pokroãilí âtvrtek 18–19 Radana 6. 9. – 31. 1. 2019 19
Pilates âtvrtek 19–20 Radana 6. 9. – 31. 1. 2019 21
Pilates mírnû pokroãilí Nedûle 18–19 Radana 9. 9. – 27. 1. 2019 18
Pilates Nedûle 19–20 Radana 9. 9. – 27. 1. 2019 18

Téma

Open Air PILATES
ãtvrtek 26. 7. a ãtvrtek 16. 8.

18–19:30 hod
150,-

Program

Cviãení venku 1h 30 min.
Zacviãte si i o prázdninách. A to trochu jinak, neÏ jsme zvyklí:
na ãerstvém vzduchu, v pfiírodû.
V parku v areálu Ctûnického zámku, podloÏky zajistíme.
Pfii nepfiízni poãasí cviãíme ve Vincentu.



36

PILATES sobotní SPECIÁLY:

Téma Kdy Program

Malování mandal na plátnû aneb relaxujeme
kreativitou (4hodinov˘ semináfi)
Vytvofite své jedineãné dílo pomocí techniky, kte-
rou zvládne i zaãáteãník. Potû‰te originálním ob-
razem sebe nebo své blízké, tfieba jako dárek pod
stromeãek.
Tuto techniku opravdu zvládne kaÏd .̆ Pfiijìte si
pohrát s barvami a nauãte se techniku, kterou
pak mÛÏete vyuÏít pfii zdobení i jin˘ch vûcí.
V cenû je zahrnuto v‰e potfiebné, plátno, barvy, atd.

Sobota

24.11.

8:30-12:30 hod.

550,-

Relaxaãní cviãení spojené s lehkou meditací
na závûr moxování (2 hodinov˘ speciál) 
Pfiijìte si odpoãinout a naãerpat energii v období
pfiedvánoãního shonu. Dozvíte se tipy, jak umût
relaxovat. Cviãení s bolstery.
Moxování – je jednou z léãebn˘ch metod tradiã-
ní ãínské medicíny a tvrdí se, Ïe je je‰tû star‰í neÏ
akupunktura. Moxa má v˘razn˘ vliv na posílení
funkcí organizmu, na imunitu, upravuje zaÏívání
a léãí bolesti pohybového aparátu.

Relaxaãní pfiedvánoãní 
cviãení + moxování
Lektorka: Radana ·torkánová

Sobota
1. 12.

9–11 hod.

250,-

Zimní detox (2 hodinov˘ speciál)
Jak ãistit organismus bûhem zimních mûsícÛ.
âi‰tûní organismu je úzce spjato s funkcí lymfatic-
kého systému, chcete se o nûm nûco dozvûdût?
Cviky pro podporu lymfatického systému.
Jak si pomoci pfii ãastém otékání nohou.
Které potraviny zafiadit do jídelníãku pro pfiiroze-
nou detoxikaci.
Péãe o chodidla a cviãení s chodidly pro uvolnûní
chodidel a ke stimulaci reflexních bodÛ.

Válce – na‰e nejoblíbenûj‰í pomÛcka
Poznejte více moÏností, jak cviãit s pûnov˘mi válci.
âekají Vás automasáÏe, uvolnûní tûla, ale i posilo-
vání.
MÛÏete si s touto skvûlou pomÛckou pfiijít na ten-
to sobotní speciál jen tak intenzivnû zacviãit nebo
pokud jste si válec pofiídili, mÛÏe b˘t speciál ná-
vodem na cviãení doma.
KaÏd˘ úãastník obdrÏí letáãek se základními cviky.
V pfiípadû zájmu, zakoupíte kvalitní pûnové válce
zn. TOGU i u nás.

Zimní detox – lymfa 
+ péãe o chodidla
Lektorka: Markéta Kotková

Válec
Lektorka: Radana ·torkánová

Sobota
13. 1.

9–11 hod.

250,-

Sobota
26. 1.

9–11 hod.

250,-

Malování mandal na plátno
Lektorka: Radana ·torkánová

Radana Štorkánová – Studio zdravého pohybu Praha Vinoř, M: 731 485 125, E: studio@email.cz, W: http://www.studiozp.cz, FB: facebook
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OTEVÍRACÍ DOBA KNIHOVNY
pondûlí 9–11 a 12–17 hod.
úter˘ 9–11hod.
ãtvrtek 9–11 a 13–19 hod.

Letni otevírací doba :
10.7. a  31.7.: 17.00 – 19.00 hod.
14.8. a  30.8.: 17.00 – 19.00 hod.

Attar Leylah Papírová labuť

Marinovová Zita Zatloukači

Andrews V.C.

Utajený drahokam

Tajemství rána 

Dítě soumraku

Backman Fredrik

Muž jménem Ove

Ekman Kerstin

Poslední pramen

Stírací losy

Bryndza Robert Noční lov

Bauer Ingrid Bez plenky

Black Benjamin Zkrotit vlka

Maléřová Zuzana 

Dopis Cyranovi

Čapek Josef

Povídání o pejskovi a kočičce

Rožnovská Lenka

Strašidelná škola

Niedl František Platnéř

Pavoučí síť

Diamant Anita Červený stan

Bauer Jan

Zrození českého státu

Stirling Joss Najít Sky

Pospíšilová Kouzelná třída

Harasimová Vražedná vášeň

Papoušková Eva 

Kosprd a Telecí

Schroder Reiner

Kronika rodu Medicejů

Dědictví

Wood Barbara Vvolená

Bureš Roman Legionář

Chalupová Lenka

Tyrkysové oko

Cílek Roman 

Rázný nástup katů

Hay Daisy Mladí romantici

Ware Ruth Ženy z kajuty č.10

Moyes Jojo Krasojezdkyně

Suncova Olga

Pohádky od potůčku

Morán José Marco Polo

Casters Pauline

Dávej pozor, Všudybylko!

Martín Manuela Prales

Owen Steve 

Dobrodružství Toma Sawyera

Seymour Gerald Čas čekání

Gardiner Meg

Případ Mission Canyon

Wyler Allen R. Fatální omyl

Grisham John Společník

Koontz Dean R. Přežít

Grippando James

Byla tak krásná

Dlouhý, Široký a Bystrozraký

Sandford John Smrtelná oběť

Britton Andrew 

Ten neviditelný

Houba Michal

Kapesní pistole, revolvery

Mac Donald Krutý zločin

Block Lawrence

Zloděj, který si myslel, že je

Patterson James Výstraha

Holt Anne To co je moje

Seznam kniÏních novinek II. ãtvrtletí
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Ze Ïivota ‰koly

A jsou tu prázdniny – nejočeká-

vanější část školního roku. Dnes

se s námi naposled rozloučili de-

váťáci. Všichni ostatní už jsou na

dva měsíce myšlenkami jinde – na

dovolené, u babičky, na táboře,…

Tak ať si to užijete! 

A příští školní rok se na Vás tě-

šíme.

❙ Zápis do prvního ročníku ZŠ –

proběhl ve středu 4.4. a ve čtvrtek

5. 4. 2018. Mach, Šebestová a pa-

ní učitelky letos přivítali 110 dětí,

94 dětí bylo přijato. Přijaty byly

všechny vinořské děti, ostatní

jsme bohužel museli odmítnout.

Budou otevřeny čtyři třídy první-

ho ročníku, umístěny budou v bu-

dově „staré školy“ na Vinořském

náměstí. Velké poděkování patří

všem učitelkám a žákům, kteří se

na zápisu podíleli, vše proběhlo

hladce a bez problémů. 

❙ Zápis do MŠ – proběhl 2. a 3. 5.

2018. Obdrželi jsme 88 žádostí

o přijetí dítěte, přijmout jsme

mohli 73 dětí. Přijali jsme před-

nostně děti, které mají spolu

s alespoň jedním rodičem bydliště

ve Vinoři a požadující celodenní

docházku, v pořadí podle věku od

nejstarších. Dostalo se na děti, kte-

rým budou v době nástupu do MŠ

(3. 9. 2018) 3 roky. 

❙ Hodnocení školního roku – vyu-

žívali jsme nově rekonstruované

šatny v hlavní budově školy, využi-

li jsme celou kapacitu budovy na Vi-

nořském náměstí, kde byly 4 třetí

třídy. V družině jsme uspokojili té-

měř všechny zájemce, hlavně děti

zaměstnaných matek. Kapacita

školky celkem 8 tříd byla zcela na-

plněna vinořskými dětmi, na rok

2018/19 jsou přijaty opět pouze dě-

ti z Vinoře. Během školního roku

probíhala přístavba nových učeben

v hlavní budově školy, dokončena

byla v dubnu. Využívat je začneme

v novém školním roce. Zároveň za-

počala výstavba další budovy ma-

teřské školy, kde budou v budouc-

nu dvě třídy. Pro děti bylo ve škole

otevřeno 40 skupin kroužků růz-

ného zaměření. Zapojilo se přes

590 dětí. Školní výuka byla pestrá,

kromě klasického učení pracovaly

děti v různých projektech, navště-

vovaly divadla a jiné výukové po-

řady, zúčastnily se úspěšně mnoha

sportovních a vědomostních soutě-

ží, absolvovaly celou řadu výletů

a zájezdů. Z větších akcí se podaři-

lo uspořádat lyžařský výcvikový

kurz ve Strážném v Krkonoších, zá-

jezd do Říma a Florencie a v červnu

vyjelo 17 tříd na školy v přírodě.

❙ K oslavám stého výročí vzniku

republiky a také výročí 930 let

první písemné zmínky o Vinoři

jsme chtěli přispět naší školní aka-

demií. Uskutečnila se 9. a 10. květ-

na ve čtyřech blocích vystoupení

dětí, paní učitelek a učitelů v cent-

ru Mariapoli.

❙ Akcí bylo hodně, zájemcům do-

poručujeme navštívit webové

stránky školy na adrese www.zs-

vinor.cz , kde je činnost školy po-

drobně zaznamenána včetně ko-

mentářů a fotodokumentace. 

❙ Výhled na další školní rok – bu-

dou otevřeny čtyři první třídy po

cca 23 dětech, umístěny budou

v budově školy na Vinořském ná-

městí. Žádné třídy se letos ne-

spojují, budeme mít 26 tříd, po-

čet žáků by měl stoupnout z 597

na přibližně 650. Výuku máme

zajištěnu kvalifikovanými učite-

li, budeme pokračovat dále po-

dle našeho školního vzdělávací-

ho programu. Veškeré informace

budeme průběžně publikovat na

internetu. 

❙ Zahájení nového školního roku

– bude v pondělí 3. 9. 2018 v 8 h.

Prvňáčky přivítáme před školou

na Vinořském náměstí, ostatní dě-

ti ve svých třídách. Rozdělení prv-

ňáčků do tříd spolu se seznamem

potřebných pomůcek a informa-

cemi pro rodiče je zveřejněno na

internetových stránkách školy.

❙ Probíhá výstavba dalších dvou

tříd mateřské školy.
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Zájezd do ¤íma a Florencie 3.- 7. dubna 2018

❙ Sport – XXXIV. ročníku Běhu

osvobození Vinoře ve Ctěnickém

háji se zúčastnilo 107 dětí ze tří

škol. Soutěžilo se v šesti kategori-

ích. Děti předvedly velmi pěkné

výkony, z naší školy zvítězili ve

svých kategoriích Nela Rejtharová,

Radek Forman a Jonáš Lupač. Dá-

le naši žáci získali 1 stříbrnou

a 3 bronzové medaile. Několika ús-

pěchů jsme dosáhli i v Poháru roz-

hlasu v lehké atletice. Výsledky

jsou na webu školy v Mimovýuko-

vé aktivity/Sportovní soutěže. Tra-

dičně úspěšní byli i žáci našeho

badmintonového kroužku. Zvítě-

zili v obvodním kole a v celore-

publikovém získali 2.místo. 

Palazzo Vecchio, Santa Maria del

Popolo, Via Dante Alighieri, Circus

Maximus, Forum Traiani, Santa

Croce - všechna tato místa nasáklá

atmosférou historického půvabu

a samozřejmě mnohá další (a slav-

nější) navštívili zájemci z řad žáků

druhého stupně ZŠ Vinoř v rámci

pětidenního zájezdu po krásách

dvou italských velkoměst.

STŘEDA

Poznávání jsme po úspěšném ab-

solvování dlouhé cesty autobusem

zahájili bez okolků v okolí samot-

ného historického centra Věčného

města, a to návštěvou baziliky sv.

Petra v řetězech s impozantní Mi-

chelangelovou sochou Mojžíše ná-

sledovanou prohlídkou symbolu

celé Itálie – ohromujícího antic-

kého Kolosea. Nejeden z nás se jis-

tě snažil v představách přenést do

doby, kdy aréna žila vzrušeným

hukotem tisíců návštěvníků z celé

říše, jež prořezávaly pouze výkři-

ky plné odhodlání či bolesti boju-

jících a umírajících gladiátorů

a odsouzenců.

Následně jsme za doprovodu

fundovaného komentáře paní prů-

vodkyně prozkoumali Forum Ro-

manum, politické centrum římské

říše, jež se v dobách své největší

slávy rozkládala na třech konti-

nentech, a s větší či menší mírou

individuální úcty kráčeli po stej-

ných chodnících, po kterých se

procházeli kupříkladu Caesar, Ci-

cero, Brutus či Marcus Antonius.

Naše další kroky vedly přes roz-

sáhlé prostranství Cirku Maximu,

kolem filmem Prázdniny v Římě

proslavených „Úst pravdy“ a přes

jediný římský ostrov k pompézní-

mu památníku sjednocení Itálie

Viktorem Emanuelem II. v 19. sto-

letí, kterému Římané pro jeho cha-

rakteristický vzhled a s jistou dáv-

kou jízlivosti přezdívají „psací

stroj“. Co by kamenem dohodil, se

rovněž nachází i kopie světozná-

mé, původně etruské sošky kapi-

tolské vlčice kojící mýtického Ro-
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mula a Rema, kteří ještě netuší, že

jejich bratrská idyla nebude mít

dlouhého trvání. 

Touto dobou již někteří z méně

trénovaných účastníků počali po-

ciťovat lehkou „únavu materiálu“,

na kterou jako lék kupodivu ne-

zapůsobil ani triumfální Trajánův

sloup s detailními reliéfy více než

2400 postav vinoucími se do výš-

ky téměř 30m. Velkou vzpruhou

se však ukázal hodinový rozchod

v okolí romantické fontány Di Tre-

vi s bohatou nabídkou obchůdků

se suvenýry, pravou římskou piz-

zou k večeři či zmrzlinou s velkým

Z, které (patrioti prominou) nesa-

há žádný Míša ani po kotníky. Ces-

ta kolem hrozny turistů obsypa-

ných Španělských schodů již byla

pouze třešničkou na dortu. Den

jsme zakončili cestou metrem

a příměstským vlakem na před-

městí a spokojeně unaveni a plni

dojmů se ubytovali v hotelu Il Rus-

pante.

ČTVRTEK

Další den byl již prost nepříjem-

né předpovědi počasí (jež se konec

konců příliš nevyplnila ani den

předchozí), a proto jsme se povzbu-

zeni zářícím italským sluncem

(a snídaní) vydali zpět do centra Ří-

ma, tentokrát na náměstí Piazzale

Flaminio pojmenované podle řím-

ského republikánského konzula

s horkou hlavou, která mu nakonec

přivodila smrt v boji s Hannibalem

na březích Trasimenského jezera

(účastníci zájezdu vědí). Pronásle-

dováni neúnavnými zástupy neod-

bytných prodavačů „antistreso-

vých“ balonků naplněných moukou

jsme prošli kolem egyptského obe-

lisku na Piazza del Popolo a dále

k monumentálnímu Pantheonu, je-

hož bezvadná kupole jistě nene-

chává budoucí architekty a stavaře

mezi dětmi spát ještě teď. Cestou

k této původně antické stavbě skrý-

vající také Raffaelův hrob jsme se

ovšem neopomněli zastavit na dal-

ší ochutnávku několika z desítek na-

bízených příchutí zmrzliny v jedné

z římských „gelaterií“. Dav nás dá-

le unášel na náměstí Piazza Navona

a odtud jsme již neomylně nabrali

kurz Vatikán – s mezipřistáním

u kruhového Andělského hradu,

další původně antické stavby pře-

stavěné později do křesťanské po-

doby. Kombinace přesně dané re-

zervace na vstup do vatikánských

muzeí, lehkého časového presu

a skutečnosti, že zmeškání rezerva-

ce by znamenalo několikahodinové

čekání ve frontě nás přinutila na-

brat svižnější letovou rychlost, jež

nás skutečně katapultovala do bez-

pečí hangáru prostorných sálů

a chodeb vatikánských muzeí napl-

něných k prasknutí nádhernými

antickými i pozdějšími sochami

a malbami. Každý čtverečný cen-

timetr byl do detailu vyzdoben

uměleckými prvky té nejvyšší kva-

lity a obratle každého jedince s byť

jen nepatrným uměleckým cítě-

ním dostávaly zabrat z neustálého

otáčení hlavy při marné snaze vše

v nekončícím a nezastavitelném

proudu návštěvníků obsáhnout

a vstřebat. V němém úžasu jsme

prošli Sixtinskou kaplí, kde Mi-

chelangelo strávil roky prací na

výmalbě stropu, den co den stojí-

ce a ležíce na vratkém lešení, s ne-

jistým výsledkem a částečně proti

své vůli. Bazilika sv. Petra nás sa-

mozřejmě ohromila nejen svými

neskutečnými vnitřními i vnějšími

rozměry a gigantickou kupolí,

nýbrž i překrásnou mozaikovou

výzdobou, hroby papežů, Bernini-

ho bronzovým baldachýnem i roz-

jímavou melancholií Buonarotti-

ho Piety, slavné sochy Marie

oplakávající mrtvého Krista. Du-

chovní vyžití bylo vykompenzová-

no zcela přízemním návratem na

Flaminiovo náměstí za účelem do-

plnění živin za pomoci všudypří-

tomných prodejen s občerstvením

a místních pizzerií. Vzpomínka na

večerní cestu beznadějně přecpa-

ným a nepříliš čistým (o přehled-

nosti a efektivitě provozu poml-

čím) metrem možná některým

z dětí nabídne nový a vděčnější

náhled na kvalitu pražské hro-
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madné dopravy. Noc jsme strávili

po zhruba hodinu a půl dlouhé

cestě autobusem zpříjemněné vý-

kladem historických zajímavostí

v městečku Chiusi na půli cesty do

Florencie. Hotel byl příjemný, noc

taktéž.

PÁTEK

Poslední den, jehož celých 24 ho-

din jsme měli strávit na území Itá-

lie byl ve znamení slunečného po-

časí, mikiny či bundy mohly zůstat

uložené v zavazadlech. Záměna

kufrů s belgickou výpravou sice

způsobila mírnou lapálii, vše však

nakonec dobře dopadlo a nikdo

o svou ctěnou bagáž nepřišel. Ve

Florencii, oné perle Toskánska

a hlavním městě renesance, nás při-

vítalo rušné nádraží střežené jed-

notkami po zuby ozbrojených ital-

ských bersaglierů. Trasa byla daná

a vedla nás kouzelnými úzkými ulič-

kami až k chrámu San Lorenzo a at-

mosférou pozdně středověké ob-

chodní slávy kypícího městského

tržiště s přehršlem jídla, koření i ko-

žených výrobků na prodej.

Zlatý věk Florencie je neodluči-

telně spjat se jménem Medici. Me-

dicejský rodinný palác jsme samo-

zřejmě nevynechali a v jeho atriu

jsme se ve stínu příjemně zchladi-

li. Dalším bodem programu již by-

la ikona Florencie, dominanta a tu-

ristický symbol, majestátní chrám

Santa Maria del Fiore se zvonicí

táhnoucí se až do nebe a baptiste-

riem zdobeným polzacenými vraty

s náboženskými reliéfy. Měli jsme

štěstí, že v tomto ročním období

ještě nejsou mouchy běžným je-

vem, jinak by se pravděpodobně

stala nejedna ústa, v úžasu otevře-

ná, cílem překvapivého náletu.

Prohlídka interiéru již na děti tak

silně nepůsobila, na rozdíl od hro-

bů proslulých umělců a státníků

v bazilice Santa Croce. Namátkou

jmenujme kupříkladu Michelange-

la, Galilea či Macchiaveliho.

V tomto bodě se výprava rozdě-

lila na dvě samostatné jednotky –

první z nich se vydala za výtvarný-

mi skvosty do světoznámé galerie

Uffizi, kde se obdivovali mistrov-

ským dílům výjimečných talentů ja-

ko byli Botticelli, Caravaggio, Leo-

nardo, Rubens a mnoho dalších.

Druhá část výpravy viděla Most

zlatníků a měla příležitost navštívit

florentské obchody a butiky pro ty,

kteří si domů místo uměleckých do-

jmů chtěli přivézt něco „materiál-

nějšího“.

Návrat zpět do Vinoře proběhl

bez problému a lze tedy říci, že se

zájezd zcela podařil a věřím, že

každý z účastníků na něj bude

vzpomínat rád.

Mgr.Vojtěch Klimt
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V tomto roce si připomínáme

930 let od založení Vinoře a sté vý-

ročí vzniku Československé re-

publiky. Důstojnou oslavu těchto

událostí připravili žáci naší školy

se svými učiteli.

Ve středu 9. 5. a ve čtvrtek 10. 5.

2018 proběhla v Centru Mariapo-

li slavnostní školní akademie, na

níž se představilo téměř 600 žáků.

Vzhledem k malé kapacitě sálu

musela být akademie rozdělena

do čtyř představení ve dvou

dnech. Dopoledne byla vyhrazena

generální zkoušce, kde se doladily

poslední drobnosti, a potom už

všichni netrpělivě a s trochou tré-

my očekávali svou premiéru. Tu

zahájili výborní dětští moderátoři

s vinořským starostou a ředitelem

školy. Před plným hledištěm se

střídala nápaditá poutavá vystou-

pení, ve kterých děti předvedly

zpěv, mluvené slovo, tanec, spor-

tovní výkony i jiné dovednosti. Žá-

kům šli příkladem svým pěvec-

kým vystoupením i vyučující.

Představení našich žáků jistě zau-

jalo a potěšilo všechny diváky,

a proto dětem i vyučujícím náleží

uznání a poděkování za skvěle od-

vedenou práci, čas věnovaný ná-

cviku a energii, s níž k akademii

přistupovali.

Žáci 9. třídy udělali anketu mezi dětmi celé školy. Zde jsou jejich otázky a odpovědi některých spolužáků…

Kdy a jak jste na Akademii

začali pracovat?

Dlouhou dobu – asi měsíc a půl

jsme trénovali „něco“, s čím jsme

měli na Akademii vystupovat. Čty-

ři (4!) dny před naším vystoupe-

ním jsme všechno změnili a zača-

li úplně znova. 

Zažili jste během Akademie

(nebo nácviku na ni) něco

vtipného?

Nejlepší bylo, když jsme zašli za

naším panem učitelem, že chceme

na Akademii předvést něco jiného,

tak se nejdřív naštval, odešel

a pak zase přišel a šel do TOHO

s námi. Byli jsme rádi, že s námi

vystupoval, a tak nás podpořil.

Bylo pro vás těžké vystupo-

vat před tolika lidmi a proč?

Ne, nebylo (smích…) Užili jsme

si to. Nejlepší byl potlesk a smích

z publika.

(žákyně 8.B)
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Závûreãn˘ koncert flétniãek

Kdy a jak jste na Akademii

začali pracovat?

Když jsme se to dozvěděli od

naší třídní, asi 2 měsíce před Aka-

demií.

Zažili jste během Akademie

(nebo nácviku na ni) něco

vtipného?

Trochu jsme spletli text, ale asi

to nikdo nepoznal a všichni nám

tleskali.

Bylo pro vás těžké vystupo-

vat před tolika lidmi a proč?

Bylo to docela těžké mluvit

a předvádět naše vystoupení před

tolika lidmi. Většinou jsme měli tré-

mu a styděli jsme se, ale pár dětí se

nestydělo, protože jsou zvyklí hrát.

(žáci 6.třídy)

Kdy a jak jste na Akademii

začali pracovat?

Dlouho, v tělocvičně jsme tan-

covali a paní učitelka nám to uka-

zovala.

Zažili jste během Akademie

(nebo nácviku na ni) něco

vtipného?

Líbilo se nám, když jsme se dí-

vali, jak zpívají a tancují osmáci.

A říkali to vtipně. To nás rozesmá-

lo. Ty to měli pěkný.

Bylo pro vás těžké vystupo-

vat před tolika lidmi a proč?

Nebylo. Byla to slavnost.

(žáci 1.třídy)

S koncem května všechny děti

ví, že se pomalu blíží konec škol-

ního roku. Nepsaným pravidlem

je závěrečné vystoupení hudeb-

ních kroužků. Musíme přeci uká-

zat, jak jsme byli všichni pilní. Ve

středu 30. 5. odbila PÁTÁ a hle-

diště školní jídelny zaplnili rodi-

če, sourozenci a ostatní členové

rodiny, aby potěšili své ucho na-

šim muzicírováním. Všechny děti

předvedly ty nejlepší výkony a to
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nejen v hraní na flétnu. Na závěr

jsme se jako třešničku na hudeb-

ním dortu přidali také zpívání

s doprovodem. Zasloužený po-

tlesk ukončil letošní veliké sna-

žení našich žáků. Dáme si pár

týdnů pauzu, abychom nabrali

nové síly do dalšího hraní. Pěk-

né prázdniny.

Iveta Koníčková 

a děti ZŠ Vinoř

Některé děti se snažily víc než

obvykle, jiné byly netrpělivé

a každý týden při kroužku se pta-

ly, kdy už bude ta výstava. Nako-

nec se v květnu dočkaly a při-

vedly rodiče na Rychtu, aby se

pochlubily svými výtvarnými

pracemi. Každé dítě navštěvující

výtvarný kroužek zde bylo za-

stoupené dvěma nebo třemi díl-

ky. Opakovaných slov uznání se

dostalo zejména starším dětem

z kroužku výtvarně-kreativního,

zejména jejich malbě na plátno

či studijní kresbě. 

V˘stava dûtsk˘ch prací v˘tvarn˘ch krouÏkÛ ve vinofiské ‰kole.
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Divadlo ve ‰kolní druÏinû

Jako doprovodný program si po

dvě odpoledne mohly příchozí dě-

ti omalovat magnetky. Děkujeme

všem, kdo děti podporujete v tvůr-

čí činnosti. Je mojí radostí s tako-

vými dětmi pracovat.

Mgr. Ludmila Obručová, 

vedoucí výtvarných kroužků

na ZŠ Vinoř

I letos na konci školního roku si

pro nás paní Hana Weishauptová

připravila a nastudovala se svými

prvňáčky divadelní představení

„Ať žijí duchové“. Po tři dny děti

vystupovaly před kamarády z prv-

ních až třetích tříd. V dvacetimi-

nutové verzi zahrály a zazpívaly

známé písničky z této pohádky. Ve

Divadlo ve ‰kolní druÏinû
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čtvrtek byli na odpoledne pozváni

rodiče malých herců, aby mohli ta-

ké obdivovat umění svých dětí. 

Jelikož většina dětí navštěvuje

po obědě různé školní kroužky,

tak nastudování představení bylo

organizačně časově náročné a tr-

valo několik týdnů. Skvělé bylo, že

se zúčastnily téměř všechny děti

z 1.A a části 1.C. 

Děkujeme za úžasný umělecký

zážitek. Jste ŠIKULKY!!!

Jitka Kuchlerová
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Slunce se do vln noří

v zátoce pěti ostrovů,

jak na pevnině, tak i v moři

zbaví tě spánek okovů.

Budeš plout v říši snů

kam nikdo nevidí,

s příchodem nových dnů

vody se uklidní.

A zítra sen, jenž já igul, prorocky tu zřím,

potkáš se s kamarády ze svých tříd

a co nevěděl jsi, změníš na: Já už vím.

Měj oči na stopkách a uši nastražené,

vše co se v tom snu naučíš a věř mi nebo ne

bude tu na ostrově, stokrát odměněné.

Den první : V pondělí 18.června

odjely třídy 1.B,C a D na školu

v přírodě do tábora Kalich u Ka-

menice nad Lipou. Odjezd se sice

trochu opozdil, ale nic jsme ne-

zmeškali. Po obědě se děti ubyto-

valy, povlékly si postýlky a vyba-

lily si věci do chatek a pokojů.

Odpoledne se seznámily s in-

struktory, kteří si pro ně na každé

odpoledne celého týdne přichy-

stali skvělý program, který se jme-

noval „Ostrovy“. Pondělní odpo-

ledne bylo věnované hrám, při

kterých se děti rozdělily na čtyři

naprosto náhodné skupiny – oby-

vatele 4 ostrovů. Každá skupina

dostala svého vedoucího Igula –

potomka původních lidí, který je

má provázet životem na ostro-

vech. Každá skupinka si také urči-

la své jméno a začala se seznamo-

vat s pravidly svého ostrova.

Vyrobily si totemy a připravily si

krátké vystoupení pro hlavního

Igula, které mu také po večeři

předvedly. Hlavní Igul je odměnil

manami, měnou původních lidí.

Každý vedoucí začal shromažďo-

vat many svého ostrova. Večer se

děti vykoupaly a v klidu se uloži-

OSTROVY – ‰kola v pfiírodû 3.B, 3.C a 3.D



ly ke spánku. Samozřejmě první

noc usínání chvilku trvalo. 

Den druhý: V úterý jsme po rozc-

vičce a snídani vydali na výlet do

Kamenice nad Lipou. Cesta rychle

uběhla a v Kamenici jsme navštívili

krásný zámek s výstavou hraček

a obrázků a se zajímavým podze-

mím. Také jsme se podívali na za-

hradu na památnou lípu, po které je

městečko pojmenované. Nechyběla

ani výborná zmrzlina v místní cuk-

rárně. Cestou zpět se všichni těšili

na oběd a odpolední program. Dnes

děti čekaly hry, ve kterých se učily

lovit, rozdělávat oheň a přenášet vo-

du. Děti byly moc šikovné a všechno

zvládly výborně. Po soutěžích ná-

sledovalo vyhodnocení a hlavní Igul

rozdal získané many, jako odměnu

za jejich snažení. Ve večerním bloku

po večeři (mimochodem byly špa-

gety a měly velký úspěch, někteří si

přidali i 3krát) děti vyráběly různé

předměty pro zítřejší obchod. A dal-

ší den je za námi.

Den třetí: Ve středu ráno se ni-

komu nechtělo vstávat, takže prv-

ní ranní ptáčata vstala až v 7.30,

těsně s budíčkem. Ostatní jsme

museli hodně přesvědčovat. Po

snídani byla volná zábava v podo-

bě různých her v areálu tábora.

Počasí nám přálo, takže jsme se ta-

ké koupali. Někdo si pěkně zapla-

val, někdo zkoušel akvabely. Kdo

se koupat nechtěl, což byli někte-

ří kluci, zahrál si přehazovanou na

hřišti pro plážový volejbal. Při po-

ledním klidu si daly děti chatky do

pořádku a ve dvě hodiny vyrazily

na odpolední program. 

Odpoledne čekala děti hra „vál-

ky slepých lodí alias torpéda“, ve

které se hráči se zavázanýma oči-

ma snaží zasáhnout loď protivní-

ka. Děti vytvořily pěti až šesti-

členná družstva. Celé družstvo
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kromě kapitána, který byl na kon-

ci mělo zavázané oči. Kapitán svou

loď navigoval pouze poklepáním

na rameno, které hráči posílali až

k prvnímu v družstvu a podle to-

ho se loď pohybovala vpravo ne-

bo vlevo. Lodě do sebe nesměly

narážet a měly možnost po sobě

střílet, a tím se ze hry vyřadit. Ví-

tězné lodě získaly pro svůj tým od-

měnu v podobě man. Po svačince

se hry přesunuly do menšího pro-

storu, kterému se v táboře říká

„pohádka“. Následovala hra „ocás-

kovaná“. Soutěžil vždy jeden tým

proti jednomu a hra spočívala

v kradení ocásku (proužků nastří-

haných z prostěradla). Jedno druž-

stvo se snažilo hráče druhého

družstva připravit o jejich ocásky.

Komu se to podařilo rychleji vy-

hrál. Ve druhé hře se utkala sku-

pina nejlepších z každého týmu

v boji o ulovenou zvěř. Děti jako

zvířátka lovily svou kořist. Po ve-

čeři se setkaly všechny týmy při

aukci vyrobených výrobků. Týmy

nabízely své zboží, a musely k ně-

mu vymyslet i nějaký příběh

a představit ho ostatním. Dařilo se

jim to velmi dobře. Ostatní týmy se

rozhodovaly, zda chtějí za nabíze-

nou cenu zboží koupit a pokud mě-

ly zájem např. dva týmy, navyšo-

valy cenu jako na skutečné aukci

a snažily se zboží získat. Na konci

aukce rozdělil hlavní Igul many za

některé zakoupené zboží, které

mělo zvláštní hodnotu, což děti

motivovalo k nákupu. Po hrách ná-

sledoval táborák s opékáním buřtů

a zpívání s kytarou. Posledním pře-

kvapením večera byla noční hra,

která byla jen krátký úsek cesty

uvnitř tábora, v místech, kde se dě-

ti pohybovaly přes den, osvětlený

svítícími kroužky. Děti, které chtě-

ly na stezku jít, ji zvládly výborně
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a na konci dostaly pírko odvahy od

potomka nočních králů. Ti, kteří se

příliš báli, se na stezku nevydaly.

Po stezce se už děti ubíraly rovnou

do koupelny na čištění zubů a ná-

sledně do postýlek. 

Den čtvrtý : Dopoledne jsme si

udělali výlet do blízkého lesa, kde

jsme našli borůvky a hráli jsme si

s přírodninami. Po návratu do tá-

bora se děti převlékly do plavek

a šli jsme se koupat. Po vyčerpá-

vajícím plavání nás čekal výborný

oběd a odpoledne samozřejmě

další hry, které byly tentokrát za-

měřeny na spolupráci mezi ostro-

vy. Děti také kreslily své zážitky na

bílá trička. Během odpoledne také

absolvovali všichni ostrované pro-

jížďku na lodičce po rybníku. Po

večeři se děti setkaly se svými Igu-

ly, a také s hlavním Igulem v jídel-

ně, kde proběhlo zhodnocení celé

hry a předání diplomů a sladkostí.

Večer jsme zakončili diskotékou.

Den pátý : V pátek se nám vůbec

nechtělo vstávat. Po snídani nás

čekalo balení, svlékání peřin

a úklid chatek. Zvládlo se to skvě-

le, takže jsme se mohli v 10 hodin

rozloučit, naložit věci a vyrazit na

cestu. Loučení bylo těžké. Instruk-

tory si děti velice oblíbily, proto-

že i podle nás učitelů byli napros-

to skvělí, a nemohly se s nimi

rozloučit. Cesta do Prahy uběhla

rychle a škola v přírodě je za ná-

mi. Určitě na ni budou všichni

dlouho vzpomínat. 

třídní učitelé třetích tříd
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V˘let sportovcÛ 2018

V úterý 26.6.2018 vyjeli nejlep-

ší sportovci na tradiční cyklistický

výlet. Z 15 nominovaných někteří

onemocněli, někteří se báli pohy-

bu, takže nakonec vyjelo 10 dětí

s doprovodem tří učitelů. A výběr

byl skutečně velmi dobrý, nikdo

neodpadal a nefňukal, takže jsme

bez problémů najeli skoro 70 km

na trase z Vinoře k Vltavě, podle ře-

ky do Kralup a potom do Veltrus,

kde jsme absolvovali prohlídku

zámku a oběd. Zpět jsme jeli přes

Odolenou Vodu, Bášť a Veleň. I po-

časí bylo příjemné, takže výlet si

všichni užili.
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Od jara do léta

Na jaře jsme se už nemohli do-

čkat výstavy našich zahrádkářů.

Opět byla nádherná a inspirující.

Několik dní po ní navštívily děti

z předškolních tříd místní kniho-

vnu. Knihy se jim moc líbily a od

hezkých ilustrací se nemohly od-

trhnout. Divadlo Ve Tři poučilo na-

še děti o bezpečnosti v silničním

provozu z pohledu chodců, cyklis-

tů i řidičů. Děti projevily velký zá-

jem o toto téma a zároveň ukázaly

dobré znalosti. Do všech tříd ma-

teřské školy přiletěly Čarodějnice

o něco dříve. 20. 4. se všechna

děvčata proměnila v čarodějnice

a kluci v zlé čaroděje. Nejen jim,

ale i paním učitelkám to v kostý-

mech moc slušelo. Po dopoledním

reji ve třídách, pokračoval pro-

gram na školní zahradě. Počasí

nám přálo, a tak nic nebránilo to-

mu, aby děti plnily další čaroděj-

nické úkoly. Pohádku s názvem

O vznešené ježibabě nám přijelo

zahrát Divadýlko Na konečný.

A byla to krásná pohádka, která

nás moc pobavila. S písničkou je

veseleji, a proto k nám zavítala

Muzika Špalíček Praha a zahrála

krásný koncert. Děti ho s radostí

doprovodily na hudební nástroje

a mimo jiné se dozvěděly, jaký je

rozdíl mezi polkou a valčíkem. Ve

třídě Lištiček proběhlo závěrečné

setkání s rodiči se stužkováním

předškolních dětí o něco dříve.

S dětmi i rodiči se chtěla rozloučit

paní učitelka Lenka, která odešla

na mateřskou dovolenou. Dnes už

se doma těší ze svých dvojčátek

a my jí moc gratulujeme. Z ME v ta-



ekwondu se vrátila paní učitelka

Jana s bilancí jedné zlaté, dvou

stříbrných a jedné bronzové me-

daile. Pro děti uspořádala besedu,

ve které je seznámila s tím, co sto-

jí za úspěchy každého sportovce

a jak je důležitá spolupráce v tý-

mu. Děti pozorně naslouchaly, me-

daile se jim moc líbily a kdo ví, za

pár let i z nich mohou být úspěšní

sportovci. Motivaci určitě mají. 

Tradičně k nám zavítalo divadlo

Prima den s pohádkou „Kosprd

a telecí“. Pohádka to byla legrační,

přestože námět byl vážný. Děti se

v ní dozvěděly, že utíkat se ze škol-

ky nesmí. V pohádce všechno dob-

ře dopadlo a děti si odnesly po-

naučení, novou písničku a dobrou

náladu. Krásná, hudební pohádka

v podání Jany Koutové O Terezce

a Matějovi s pískačkami Jaroslava

Uhlíře nadchla všechny děti. Na

výlet do boleslavských lesů se vy-

pravily děti ze třídy Houbiček, Ja-

hůdek, Myšek a Zajíčků. Byl zde

pro ně připraven krásný program

v rámci lesní pedagogiky, který

pořádá Ústav pro hospodářskou

úpravu lesů Brandýs nad Labem.

Děti se vrátily nadšené. Loutkové

divadlo MARIONET Matěje Kopec-

kého nám zahrálo pohádku s ná-

zvem Cesta kolem světa. Před-

školní děti si užily výlet na zámku

v Brandýse nad Labem. A výlet to

byl opravdu nádherný. Správce

zámku, který nás zámkem prová-

zel, dětem pověděl mnoho zají-

mavého, v zámeckých zahradách

jsme viděli krásné pávy i ovečky.

Počasí nám přálo, výlet se všem

moc líbil. Po výletech následova-

ly besídky dětí ve všech třídách.

Děti z Houbiček se proměnily v ží-

žalky, včeličky, vosičky, pavoučky,

berušky a předvedly pásmo bás-

niček, tanečků a písniček. Hezkým
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vystoupením zpříjemnily odpo-

ledne svým rodičům i příbuzným.

Krásný, roztančený program před-

vedly děti rodičům i prarodičům

ve třídě Myšek. Děti byly opravdu

moc šikovné a rodiče nešetřili

chválou. Krásné besídky probíha-

ly rovněž ve třídě Jahůdek a Zajíč-

ků. Veselé a zároveň dojemné bý-

vají besídky u předškolních dětí.

Nejinak tomu bylo v letošním škol-

ním roce. Určitě se můžeme po-

chlubit vysokou úrovní předvede-

ných dětských výkonů, které byly

navíc dětmi předvedeny s velkým

zájmem a radostí. Patří za to po-

děkování všem paním učitelkám.

Teď už zbývá jen popřát dětem

prima prázdniny a na shledanou

v novém školním roce.

Jana Kovářová, za kolektiv MŠ
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Milí čtenáři Vinořského zpra-

vodaje,

srdečně vás zdravím. Měl jsem

možnost dva roky žít a působit ve

Vinoři. Prvního srpna 2018 se stě-

huji, protože má dvouletá smlouva

mé služby pro farnost Vinoř vypr-

šela a byl jsem pověřen službou v ji-

né farnosti. Mé další působení je

spjato s farností Ústí nad Orlicí v mé

domovské, královéhradecké, die-

cézi. Mým nástupcem k témuž datu

je zkušený kněz Stanisław Góra. Bu-

de mít na starosti farnost Vinoř

a Čakovice. Ač bude sídlit v Čakovi-

cích, určitě rád a ochotně, jak ho

znám, bude k dispozici pro každé-

ho z Vás, kdo se na něho obrátíte.

K loučení patří ohlédnutí se za

tím, co jsem i díky vám mohl zde

prožít. Nelze vypsat všechno. Bylo

toho hodně. Zažil jsem zde mnoho

krásného, radostného a povzbu-

zujícího. Děkuji Bohu za různá set-

kání a akce s různými lidmi, nejen

s praktikujícími křesťany, ale se

všemi lidmi dobré vůle, jak ve Vi-

noři, tak i v okolí.

Nechci být ve výčtu dlouhý, tak

připomenu alespoň něco málo z to-

ho, co mě zvláště obohatilo. Vi-

nořský advent začínající rozsvěce-

ním stromu a pokračující krásnými

koncerty ve vinořském kostele.

Prožívání Vánoc a Velikonoc, pře-

devším při krásných bohosluž-

bách. Setkání s dětmi a mládeží při

různých příležitostech: výuka ná-

boženství dětí na ZŠ v Satalicích,

páteční setkávání mládeže, dvě

slavnosti prvního svatého přijímá-

ní, Dětský den apod. Před rokem

jsem mohl poznat nejen italské

partnerské město Laveno Mombel-

lo, ale také umělecky nadané děti

z místní základní školy, které tam

předvedly místním dětem své umě-

ní krásným provedením zhudeb-

něných pohádek od Zdeňka Svěrá-

ka a Jaroslava Uhlíře.

Mé poděkování patří starostovi

Františku Švarcovi za jeho vstříc-

nost a spolupráci, za pozvání na

různé akce. Jen namátkou: dobře

si vzpomínám na slavnostní otev-

ření nového fotbalového hřiště

v říjnu 2016, které jsem požehnal.

V květnu 2017 oslavila vlastene-

cko-dobročinná obec baráčnická J.

Á. Komenského 85 let svého trvá-

ní. Na počest tohoto výročí byl při-

praven bohatý program, vč. kro-

jového průvodu, kde jsem při

jednom zastavení připomněl u ba-

rokní sochy sv. Jana Nepomucké-

ho význam této osobnosti pro náš

národ. Začátkem května se nikdy

neopomnělo pietně vzpomenout

a položit věnce u pomníků připo-

mínajících padlé obou světových

válek. V lednu t.r. jsem se účastnil

odhalení nového pomníku při pi-

etní a kulturní akci s názvem „Již

nikdy žádné války.“ Byla to připo-

mínka jedné události z konce vál-

ky. Znovu jsme si mohli uvědomit,

že násilí plodí další násilí, a to na

obou stranách konfliktu, že žádná
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Večerní atmosféru v barokní lo-

di vinořského kostela zažilo více

než 200 návštěvníků letošní No-

ci kostelů. Přesné číslo příchozích

jsme ani zjistit nemohli, protože

lidé si prohlíželi výstavu dětských

prací v postranní lodi na téma

SEN či poslouchali varhanní kon-

cert. Někdy se zvenku znovu vra-

celi, protože právě byla velká

fronta na vstup na věž nebo na

kůr, nebo naopak se nevešli ke

stolu s workshopem, kde jsme

připravili nejrůznější materiály

na zdobení svíček či skleněných

svícnů. Těší nás, že se mnoho dě-

tí i rodičů zapojilo do tvoření

a přijalo myšlenku, že mnou vy-

robený svícen si neodnesu já, ale

nechám ho v kostele jako dárek

někomu jinému (i s osobním přá-

níčkem) a já si zase odnesu něja-

ký jiný výrobek, který pro mne

ozdobil někdo jiný. Kromě toho

odcházeli návštěvníci obohaceni

o poznatky o vinořském kostele

z přednášky Magdy Rytinové či

s chutí mešního vína na jazyku.

Ludmila Obručová
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válka nemá vítězů, ale jen poraže-

né a že je třeba jít po cestě smíře-

ní a odpuštění. Nezapomenutelná

byla setkání v prostorách základ-

ní školy, vítání nových občánků

a uvedení dětí do prvních tříd. Pan

starosta mě zvaním na tyto akce

více vtáhl do života naší městské

části. Za to mu ze srdce děkuji.

Měl jsem radost z toho, že se po-

dařilo za finanční podpory MČ Pra-

ha-Vinoř dokončit nutnou opravu

opěrné zdi patřící ke kostelu Pový-

šení sv. Kříže. Rád budu také vzpo-

mínat na spolupráci s Výborem pro

kulturu, sport a volnočasové akti-

vity, protože v oblasti kultury se

odehrálo skutečně mnohé.

K práci kněze patří také péče

o starší a nemocné občany. Vždy

projevovali svou vděčnost, ale tu

jsem měl vždy i já, protože návště-

vy u nich byly a jsou pro mě inspi-

rativní. V kostele i ve smuteční sí-

ni na hřbitově jsem se naposledy

loučil s těmi, kdo zemřeli. Smrt ně-

koho, koho jsme znali, nás vždy za-

sáhne. Zde bych rád připomněl

Martina Halíka, dlouholetého kos-

telníka a člověka, který nejen pro

farnost, ale také pro mě osobně

mnoho dobrého udělal. Vidíte,

chtěl jsem být stručný. Nepodařilo

se. Určitě jsem nevyjmenoval vše-

chno, co bych měl. Omlouvám se.

Prostě děkuji. Děkuji všem, kdo mi

jakýmkoli způsobem pomáhali.

Všem vám dobrořečím a žehnám.

Vít Horák, duchovní správce
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novské ulici č.p. 23. Objekt budo-

vy i přilehlé pozemky byly v té do-

bě zaneseny do privatizačního

projektu n. p. Opravny zeměděl-

ských strojů Vinoř, museli jsme te-

dy postupovat soudní cestou. List

vlastnictví k této budově byl zís-

kán k datu 25. března 1996, zápi-

sem na katastrálním úřadě města

Prahy.

Současně byly řešeny i otázky

spojené se začleněním TJ Sokol Vi-

noř do struktury SOKOLA, do žu-

py Barákovy. Župní kancelář byla

v této době na adrese Na pecích

1044/4, Hotel Admira, Praha 8.

Byly též vytvořeny základní

předpoklady pro potřebné mož-

nosti stavebních úprav i dalších

stavebních prací. Byly provedeny

rekonstrukce WC a umýváren, vy-

budována kanalizační přípojka

a výměna kotle na koks za kotel

plynový a s tím potřebné úpravy

na ústředním topení (výměna ra-

diátorů apod.).

Ke změně ve složení výboru TJ

Sokol Vinoř dochází na výborové

schůzi 29. května 1999, kdy byla

projednána žádost starosty TJ So-

kol Miloše Hrnčála o zproštění

funkce starosty. Žádost byla pro-

jednána s tímto řešením: do řád-

ných voleb byl zvolen statutárním

zástupcem TJ Sokol Myron Gaw-

dun, stávající jednatel TJ. Výkon-

nou funkcí jednatele TJ Sokol byl

pověřen Miroslav Míka, rovněž do

řádných voleb výboru TJ. 

Činnost členů TJ Sokol je pro-

váděna v rámci jednotlivých spor-

tovních oddílů. Mezi aktivní a nej-

větší oddíly patří fotbalový oddíl,

oddíl stolního tenisu, volejbalový

oddíl, nohejbalový oddíl, oddíl te-

nisu, oddíl zdravotního cvičení

pro ženy seniorky, oddíl všestran-

nosti pro žáky a žákyně a oddíl

florbalu.

Výbor TJ Sokol se proto po ce-

lou dobu musel zabývat zlepšová-

ním podmínek pro cvičence TJ. Ne

vždy se dařilo. Ovšem v posled-

ních letech (od roku 2009) se ve

spolupráci s místním úřadem, sta-

rostou i zastupitelstvem dařilo při-

pravit, projednat a realizovat no-

vé sportovní stavby. Například

výstavba multifunkčního antuko-

vého hřiště pro volejbal a nohej-

bal (náklady ve výši 700.000,- Kč),

výstavba fotbalového hřiště

s umělou trávou (náklady ve výši

9.188.000 Kč), ale i stavební úpra-

vy v budově sokolovny – šatny,

WC, koupelny, klimatizace a re-

konstrukce plynové kotelny (za

3.480.000 Kč). To vše je úspěchem

úsilí výboru i místního zastupitel-

stva.

Při obnově činnosti Sokola byl

počet členů (v roce 1995) 143,

k datu 1. ledna 2018 je členů 207.

A to je ta nejlepší zpráva na závěr. 

Ing. Myron Gawdun 

starosta TJ Sokol

TJ Sokol ve Vinofii

Obnovení činnosti Sokola ve Vi-

noři proběhlo v návaznosti na pí-

semné pokyny od České obce so-

kolské v průběhu února až května

1992. V tomto období byla naše

Tělocvičná jednota Sokol Vinoř re-

gistrována do župy Barákovy pod

evidenčním číslem 31090233. V té

době byl vypracován předávací

protokol mezi Tělovýchovnou jed-

notou Dynamo Vinoř a Tělocvič-

nou jednotou Sokol Vinoř jakožto

nástupnickou organizací, a to

v majetkovém vyrovnání mezi

oběma subjekty. Rovněž byly po-

prvé zaplaceny členské příspěvky

– 70 ks po 50,- Kč (dospělí) a 30 ks

po 30,- Kč (děti), s tím souvisí i 100

ks legitimaci ČOS (dle zápisu z jed-

nání výboru TJ Sokol ze dne 25.

května 1992).

Po tomto období došlo k ofici-

ální volbě nového výboru TJ Sokol

Vinoř. Volby proběhly na Valné

hromadě konané 25. února 1995.

Nový výbor byl zvolen devíti člen-

ný v tomto složení:

Starosta: Hrnčál Miloš

Jednatel: Gawdun Myron

Pokladník: Pincová Libuše

Náčelník: Lemner Zbyněk

Zapisovatel: Jirků Jaroslav

Revizní výbor: Bajer Petr

Fišar Milan 

Čarek Vladimír

Člen výboru: Klivický Milan

V dalším období byla činnost vý-

boru zaměřena na vyřízení vlast-

nictví budovy sokolovny v Kle-

TJ Sokol ve Vinofii
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5. a 6. července roku 1958 se

konaly oslavy 30 let od založení

fotbalového oddílu ve Vinoři. Na

starém plakátu je vidět, jak tyto

oslavy tenkrát probíhaly. Je prav-

dou, že si na ně už moc nepama-

tuji, dobře se ale pamatuji na sta-

rý areál s dřevěnými kabinami,

s kulečníkem ve velké místnosti, na

koryta se studenou vodou, kde se

hráči myli, na dřevěnou podélnou

kůlnu, kde místní hráli kuželky i na

domek Habásků, před kterým stál

stožár s ukazatelem skóre. 

Letošní oslavy byly rovněž dů-

stojné. Na hřišti s umělým zavlažo-

váním hrály svá utkání nejprve dě-

ti, mladší i starší přípravka. Počasí

přálo, grilovalo se prase, opékalo

maso, klobásy, dělaly se holandské

speciality, pivo a limo tekly prou-

dem. Na malém hřišti s umělou

trávou se rozcvičovala družstva dě-

tí a dělaly se soutěže. Po utkání na

velkém hřišti se děti ochlazovaly

v proudu umělého zavlažování. Od

14.00 proběhlo utkání prvních tý-

mů Vinoře a Čakovic. 

90 let od zaloÏení vinofiského fotbalu
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s takovou osobností bylo velkým

zážitkem pro všechny přítomné

i jeho bývalé spoluhráče. Spolu se

starostou Sokola, Myrronem Gaw-

dunem, poklepali na základní ká-

men nových fotbalových kabin,

potom už jsme se mohli věnovat

utkání, ve kterém jsme sice pro-

hráli 6-2, užili jsme si ale nádher-

nou podívanou.

Po zápase proběhlo krátké set-

kání s fotbalovými ikonami, přijel

i otec Tomáše Rosického. Pak ná-

sledovala tombola s hodnotnými

cenami i hudební vystoupení naší

skupiny NJP. Zdařilá oslava konči-

la kolem půlnoci a moc děkuji za

všechny všem organizátorům v če-

le s Petrem Kubkou a Markem Bez-

kočkou, stejně jako všem hráčům

i divákům a hlavně – našemu čest-

nému občanovi, Jirkovi Čadkovi. 

A tak Ti, milý Jiříku, moc děku-

jeme a přejeme Tobě i všem spor-

tovcům i nesportovcům hodně

zdraví.

František Švarc

23. 6. proběhl 1. ročník nohej-

balového turnaje amatérů pod ná-

zvem Smeč velkého Kačera. Zú-

častnilo se 21 hráčů, jejichž výkony

byly obdivuhodné. Počasí celkem

přálo, organizátoři v čele s Jirkou

Čechákem zajistili plynulý průběh

a vynikající občerstvení. V celko-

vém klání zvítězila trojice s nej-

starším hráčem, starostou Fr.Švar-

cem, s kterým hráli Honzové

Mareš a Štáfek. Výsledek ale nebyl

rozhodující. Zvítězila výborná,

přátelská atmosféra a ujištění, že

příští ročník to bude ještě lepší.

Velký dík sponzorům, organi-

zátorům, účastníkům i divákům.

Ať žije Smeč velkého Kačera 2019!

Nohejbal - zaloÏila se nová tradice?

Vrchol oslav přišel 16. 6.v 16.00,

kdy nastoupily starší gardy Dukly

Praha s mnoha fotbalovými inter-

nacionály v čele s H.Bergerem,

proti naší starší gardě. Výkop pro-

vedl čestný občan Vinoře, hráč

Dukly Praha a vynikající reprezen-

tant, Jirka Čadek. Osobní setkání
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Spoleãenská kronika

Blahopfiejeme na‰im obãanÛm, ktefií oslavili ve 2. ãtvrtletí roku 2018

svá Ïivotní jubilea a souhlasili s uvefiejnûním ve Vinofiském zpravodaji

Duben

VŠETEČKOVÁ Marcela 92 

PAULUSOVÁ Helena 91

MICHÁLKOVÁ Emilie 75

BRABENCOVÁ Libuše 92

MATULOVÁ Květuše 85

MALÁ Jarmila 80

Květen

PTÁČNÍK Josef 94

POTŮČEK Václav 91

HARVAN Jan 75

ZORVANOVÁ Edeltraud 75

Kopretiny

Nebe je plné hvězd,

které ti v očích planou,

lásko má, je tolik cest –

neříkej sbohem ale na shledanou.

Sejdeme se spolu zase,

až kopretiny začnou kvést,

ty budeš mě držet v pase

a já,

já ti budu hlavu plést.

Pak budeme si šeptat

slůvka něžná

co šeptá každý rád,

louka kopretinami sněžná,

bude naší lásky hrad.

Petronila Ševčíková

LENER Zbyněk 85

PANTŮČKOVÁ Věra 91

BAMBASOVÁ Miloslava 75

POLNICKÝ Jaroslav 85

KRAJL Jaroslav 80

Červen

KRUMPHANSLOVÁ Jaroslava 75

HÁDKOVÁ Zdeňka 85

HAFINEC Miroslav 91

CHUDOBOVÁ Jana 75

ŠTELOVÁ Alena 80
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Daňová poradkyně a certifikovaná účetní 
nabízí služby ve svém oboru. 721 604 628
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HOTEL*** CENTRUM MARIAPOLI
■ Ubytování pro jednotlivce i skupiny
■ Snídanû v cenû ubytování
■ Kongresové a konferenãní prostory
■ Pro ubytované vyhrazené parkovi‰tû
■ Více informací na:

www.centrummariapoli.cz



V leto‰ním ‰kolním roce byl ve Vinofii zaloÏen kynologick˘ oddíl

„Vlãí stopa“. Je zamûfien na v˘cvik psÛ na cviãi‰ti i v podmínkách

mûsta. Po prázdninách v záfií zaãne opût fungovat, oddílové schÛz-

ky budou kaÏd˘ pátek od 14.00 do 16.00 v klubovnû Sokola ve

Vinofii.V souvislosti s ãinností oddílu hledáme aktivní dÛchodce, kte-

fií by se chtûli pfiidat k nám a zajímá je kynologie i práce s dûtmi. placená inzerce

Vedoucí kynologického oddílu: Drahoslav Vodiãka, 731 894 264.

KYNOLOGICK¯ ODDÍL VINO¤
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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.

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