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Milý spoluobčané,

úklid, to je slovo které se v po-

slední době ve Vinoři skloňuje ve

všech pádech. Zimní úklid byl

spojen hlavně s posílením naší

techniky. Po prvním sněhu a ná-

ledí městská část dokoupila ke

kartáči i sypač za traktor a do-

předu radlici, která umožňuje

uklidit většinu Vinoře za 12 ho-

din. Ukázalo se, že největším pro-

blémem není ani tak množství

sněhu, jako spíš nejrůznější značky

a cedule blokující chodníky a auta

zaparkována tamtéž. Se značkami

si poradíme, v létě ty nejhorší po-

suneme mimo chodníky a traktor

bude moci jezdit bez objíždění, otá-

čení a couvání. Co udělat s auty,

parkujícími tam kde nemají, na to

nikdo zatím nepřišel.

Zároveň nás čeká velký jarní

úklid. To je věc, na kterou vlastní-

mi silami nestačíme a stejně jako

loni si najmeme firmu, která za-

metacími vozy uklidí jak všechny

komunikace, tak i většinu chodníků

od drobných odpadků a posypové-

ho materiálu po zimě. Narozdíl

o loňského roku jsme se rozhodli

vynechat chemické hubení pleve-

le Roundapem. Je možné, že proto

sem tam zůstane nějaké zelené

stéblo, ale v porovnání s plošným

užitím chemie, to snad stojí zato.

Pokud se ve vaší ulici objeví záka-

zy zastavení na určitý den, prosím

respektujte je a umožněte vypar-

kováním svých aut bezproblémo-

vý úklid.

Mimo velkých uklízecích akcí

přijala Městská část i zaměstnan-

kyni na dohodu, která několikrát

za týden projde centrum Vinoře,

vysbírá odpadky, zamete listí a tře-

ba sebere spadlé větvičky. Začala

tím, že krásně vyhrabala celý park

před hřbitovem a pokračuje dál.

Jak se říká, není malých rolí a vě-

řím, že takový člověk může pro

úklid Vinoře znamenat více než

kolona zametacích vozů.

Ale ani metař ani zametací vozy

nemohou být vždy a všude. Každý

máme před domem kousek chod-

níku, trávníku, nebo ulice. Sem tam

vítr přivane papírek, nebo obal od

zmrzliny a nevypadá to dobře.

Když ho ale zvedneme a hodíme sa-

mi do koše, bude naše Vinoř vypa-

dat hned lépe. Za vedení městské

části chceme pro zlepšení úklidu

udělat maximum. A co vy? Pomů-

žete nám? Předem velké díky.

Michal Biskup
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Slovo starosty
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Informace úfiadu

Ze 3. zasedání Zastupitelstva Mâ Praha-Vinofi konaného dne 28.2. 2019

❙ MZ souhlasilo s dlouhodobým

dočasným užíváním části pozem-

ku p. č. 1412 v k. ú. Vinoř firmou

Fagus (pás zeleně mezi zábradlím

parkoviště fa Fagus spol. s. r. o.

a chodníkem při ul. Mladobole-

slavská) o rozloze 45 m2 a pově-

řilo starostu MČ Praha – Vinoř

uzavřením písemné smlouvy na

dlouhodobé dočasné užívání na

20 let s výpovědní lhůtou 6 mě-

síců. 

❙ MZ souhlasilo se směnou částí

pozemků ve správě MČ Praha – Vi-

noř p. č. 1282 a 1333 o rozloze

celkem 71,29m2 za část pozemku

p. č. 1410 o rozloze 10,77m2, jehož

vlastníkem je firma Fagus spol.

s. r. o. za podmínek: 

1) Fa Fagus spol. s. r. o. zajistí na

vlastní náklady vyhotovení geo-

metrického plánu

2) Rozdíl mezi směnou pozem-

ků, tj. 60,52m2 fa Fagus spol. s. r. o.

doplatí za cenu dle cenové mapy.

3) MZ pověřilo tajemníka vy-

věšením záměru předem určené-

mu zájemci. 

❙ MZ revokovalo část usnesení

463/3/18 ze dne 1. 3. 2018, které

se týkalo poskytnutí účelové do-

tace na vybudování „Rejdiště“ ná-

sledujícím způsobem: MČ Praha –

Vinoř schvaluje přesun vlastních

prostředků schváleného rozpočtu

ve výši 300.000,- Kč – navýšení

prostředků a poskytnutí účelové

dotace pro Dílo Mariino (Hnutí Fo-

colare) na vybudování „Rejdiště“. 

❙ MZ zrušilo usnesení č. 615/6/18

ze dne 21. 6. 2018 a nahradilo ho

usnesením novým: MZ souhlasilo

s poskytnutím jednorázového fi-

nančního příspěvku na Kinování

ve výši 30.000,- Kč za předpokladu

splnění následujících podmínek: 

1) Veronika Ferencová zajistí

pokračování projektu Kinování

nejméně do prosince roku 2019 

2) projekt Kinování bude v ob-

dobí březen 2019 - prosinec 2019

propagován a představován jako

"Kinování s podporou MČ Praha-

Vinoř" a na veškerých tištěných

i elektronických propagačních ma-

teriálech, spojených s projektem,

bude toto sdělení uvedeno i s vi-

ditelným logem MČ

3) paní Veronika Ferencová bu-

de vždy k prvnímu dni kalendář-

ního měsíce či  nejbližšímu násle-

dujícímu pracovnímu dni počínaje

měsícem dubnem 2019 povinna

dodat na úřad MČ doklady o náku-

pu licencí či dalších poplatků, spo-

jených s promítáním filmů v rám-

ci projektu Kinování, a to postupně

až do výše uděleného příspěvku

4) Veronika Ferencová zajistí

propagaci projektu tak, aby měli

občané možnost se o nejbližším

programu Kinování dozvědět nej-

později se čtrnáctidenním před-

stihem z obvyklých informačních

ploch a webových stránek MČ Pra-

ha-Vinoř.

❙ MZ vzalo na vědomí informaci

kontrolního výboru zastupitelstva

městské části Praha Vinoř týkající

se funkce tajemníka a počtu členů

výborů zastupitelstva. Vzhledem

k tomu, že některé výbory mají su-

dý počet členů, MZ zvolilo za člena

výboru pro dopravu M. Macha. 

V˘bor pro sociální vûci a zdravotnictví

Zprávu o činnosti našeho výbo-

ru v zimním období musím začít

odstraněním šotka, který se mi ve-

třel do tabulky členů výboru v mi-

nulém vydání Zpravodaje. Sku-

tečně neúmyslně jsem spletl jednu

číslici ve svém čísle mobilního te-

lefonu, a tím upadl v podezření, že

jsem chtěl případnou činnost pře-

směrovat výhradně na své kole-

gyně. Takže s omluvou opravuji,

že mé správné spojení jako před-

sedy VSZ vypadá takto: 

Jan Červenka 

mobil: 602363820

e-mail: jancervenka@volny.cz

V den sněhové kalamity, která

nás nakrátko potkala začátkem

února, jsem s jejím dovolením vy-

fotografoval na zasněžené cestě

mezi zdí hřbitova a Mariapoli kbel-



skou lyžařku paní Kláru Kafoňko-

vou. Sám jsem uvítal návrat běžek

do Vinoře, kde jsme před deseti

a více lety v době našeho přistě-

hování jezdili po polích k Přezle-

ticům téměř denně. To ještě když

tam byl sníh, a ne nové domky.  

V další části chci veřejně podě-

kovat panu řediteli Alfredu Telle-

rovi za jeho pomoc při akceptová-

ní nového dodacího místa pro

rozvoz obědů důchodcům. Kon-

krétně pro paní, kterou počátkem

roku přepadly vážné zdravotní

komplikace, a ona neměla mož-

nost si pro obědy docházet. Na

schůzi Výboru jsme se sešli kon-

cem února a mimo jiné projed-

nali možnost zajištění mezigene-

račních setkání našich občanů,

především těch nejstarších a nej-

mladších. 

Já osobně jsem pak měl největ-

ší zážitek z Vinořského jara, nové

akce připravené kolegy z kulturní

komise, v rámci které, jsem měl

možnost osobně se setkat s Pet-

rem Bruknerem, hercem Žižkov-

ského divadla Járy Cimrmana, mé

oblíbené scény. Potřesení rukou,

společná fotografie a pár vřelých

slov, mě nastartovalo do jara lépe

než cokoli jiného. Proto závěrem

parafrázuji s mistrem Járou: „Ve Vi-

noři by chtěl žít každý“. Alespoň

v to doufám!  

Jan Červenka, radní MČ 
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Názory opoziãních zastupitelÛ

Vážení přátelé,

zdravím vás s příchodem jara

a spolu s vámi se těším z toho, jak

příroda pookřává ze zimního spán-

ku. Je mi líto, že ve Chvojenecké

ulici si příroda svou mocí příliš ne-

pomůže. Totální herbicid byl sil-

nější dokonce než poměrně vzrost-

lé jehličnany či listnáče. Ale co mě

těší, je fakt, že to nebyli místní oby-

vatelé, kteří tímto způsobem řeši-

li rostoucí trávu před svými domy,

jak se na posledním zasedání za-

stupitelstva obával p. starosta.

Právě tak jako řada lidí pokroči-

lejšího věku vím, že příroda nezů-

stane viníkovi nic dlužna.

Jak už všichni víte, jsme s p. Ob-

ručou a p. Kazilem menšinovými,

opozičními zastupiteli. Tedy ne-

rozhodujeme, ale máme právo se

ptát. A se svými zjištěními se s vá-

mi na tomto fóru podělit. Zajímá-

me se o jednání rady MČ, pročítá-

me zápisy. Máme svůj facebook,

webové stránky, nástěnku.

Na posledním zasedání zastu-

pitelstva dne 28. 2. 2019 jsem se

zajímala o to, jakým způsobem

bude obci nahrazena ztráta po-

zemku zahrádkářské kolonie

v Bohdanečské ulici. V minulos-

ti obdrželi zahrádkáři od měst-

ské části Vinoř vnitřní komuni-

kace, nyní místo pod chatami.

Pravda, za úplatu. Ale Vinoř se

potýká s nedostatkem prostoru.

Je třeba místo pro sport, zábavu,

procházky, kontakt s přírodou.

Očekávala bych, že obec nakoupí

pozemky v soukromém vlastnic-

tví a využije je k obecně pro-

spěšným účelům. Nestačí získat

prostor u Cukrovarského rybní-

ku od magistrátu. Ten můžeme

využívat i bez této obstrukce.

Je potěšující, že rada MČ pově-

řila starostu k uzavření smlouvy

s firmou Občanům s.r.o. s cílem

najít zdroje úspory nákladů na

elektřinu a plyn. Určitě se snaha

projeví i v úspoře nákladů na elek-

třinu v budově „Na Rychtě“, kde

náklady na energie šestkrát pře-

vyšují příjmy z pronájmu. Mno-

hému účastníkovi zasedání výše

zmíněného zastupitelstva určitě

neunikla informace p. tajemnice

o podmínkách pronájmu. Tedy kdo

platí nájemné a kolik. Řešením bu-

de zveřejnění těchto podmínek.

Jde nám přece všem o transpa-

rentnost!

Jaro je synonymem změn. V pří-

rodě jsou to změny veskrze pozi-

tivní. U nás toto vnímání kalí fakt,

že na „pořadu dalších dní, měsíců

a možná let“ je opět developerská

výstavba! Na posledním zasedání

zastupitelstva MČ p. starosta avi-

zoval uvažované změny v projek-

tu firem Atlantis (ve smlouvě jsou

dvě, ale v obchodním rejstříku

i na katastru vlastníků pozemků

ve Vinoři je jich více). Hovořil

o tom, že developer „chce dopra-

vu řešit jinak“ a chce vybudovat

např. dva rybníky“. Zajímavé je, že

smlouva uvedená v registru po-

vinně zveřejňovaných smluv se

od té původní vůbec neliší!! Vím,

že většina z vás dala svým hlaso-

váním ve volbách těmto develo-

perům i vládnoucím zastupitelům

zelenou. Uvědomujete si, že zmí-

něné zklidnění obce je dosaženo

její celkovou průjezdností? Takže

se „spravedlivě“ podělíme o hluk,

prach, nebezpečnost? Zatímco

dnes je předimenzovaná Mlado-

boleslavská ulice, v budoucnu to

bude celá Vinoř! Podle vyjádření

pracovníků IPR se nejedná o ob-

chvat! A to nezmiňuji fakt, v jaké

pohodě budou obyvatelé sídliště

v době výstavby, když do nedáv-

na trpěli výstavbou dočasné stav-

by na golfovém hřišti. Navíc musí

počítat s neustálým hlukem seka-

ček a zavlažovacího zařízení. Bu-

dou to oni, kdo v obou směrech

plánované silnice, kterou zařídí

MČ Vinoř, budou snášet podstat-

ně vyšší hluk, prach a sníženou

bezpečnost. Tlak vody se rozhod-

ně nezlepší a kanalizace už nesta-

čí nyní. Osobně jsem očekávala

alespoň minimální snahu o dosa-

žení kompenzací. Pořád je „ve

hře“ tenisový kurt, miniparčík

a 6!! parkovacích míst. To nestačí,

běžně developeři jsou přínosem

pro obec. U nás je to právně na-

opak.

Je mi líto právě tak jako vám,

když sleduji rozvoj sousedních

Kbel. Kolik je tam zeleně (na kte-

rou bychom mohli navázat), kolik

je tam nových příležitostí k naku-

pování, jak je tam uklizeno. Proč

to u nás nejde? Proč se rozvíjejí

v zájmu většiny obyvatel sousední

Satalice, Čakovice, Letňany? Od-

pověď nechám na každém z vás.

Reaguji na logické podněty těch,

se kterými se běžně potkávám na

ulici. Nezbývá než věřit, že orgány,

které se budou podílet na přísluš-

ných územních rozhodnutích, bu-

dou myslet na nás, běžné smrtel-

níky, kteří si toto místo vybrali pro

život.

Krásné jaro, hodně zdraví a spou-

stu příjemných zážitků vám všem! 

Lenka Turnerová, 

opoziční zastupitelka



Společná správa?

V polovině ledna jsem se zúčast-

nil kongresu „CO-GOVERNANCE

– mutual responsibility IN CITIES

TODAY“ v Castel Gandolfo u Ří-

ma. Název se dá volně přeložit

„Společná správa – vzájemná zod-

povědnost ve městech dneška“.

Zúčastnilo se ho okolo 400 účast-

níků z celého světa: zastupitelé

měst a obcí, ekonomové, archi-

tekti, urbanisté a další odborníci.

Hovořilo se o otázkách městské

správy a rozvoje a o modelech

soužití. Kongres se konal pod zá-

štitou Hnutí fokoláre.

Účastníci z 35 zemí světa se

shodli na závěrečném dokumen-

tu, podle něhož je cílem, aby byla

města řízena za účasti občanů

města, a aby vedení měst a občané

společně hledali řešení prioritních

problémů a potřeb nejslabších

skupin spoluobčanů.

Chtěl bych vám nabídnout ně-

kolik postřehů, které mě zaujaly.

Starosta města Kingersheim (Fran-

cie) Jo Spiegel hovořil o tajemném

rozměru města. Město je lidské

společenství, které má budovat

bratrskou demokracii a obsáh-

nout rozlišnost obyvatel. Úkolem

každého obyvatele je posun od JÁ

k MY, to znamená angažovat se

pro společné dobro. A úkolem ve-

dení obce je dát prostor občanům

k účasti na společné správě. 

Alberto Zanutto s Trentské uni-

versity (Itálie) míní, že je třeba na-

jít takový model, jak se mohou jed-

notlivé skupiny obyvatel podílet

na vedení města, aby se všichni cí-

tili být spoluzodpovědní.

Volmir Jose Miki Breiter, staros-

ta města Cachoeirinha v Brazílii, ří-

ká, že úkolem starosty je být po-

zorný ke všem. Každý týden

komunikuje on nebo některý rad-

ní jednu hodinu prostřednictvím

Facebooku s obyvateli města. Od-

povídá na dotazy, vyslechne poža-

davky a návrhy obyvatel. V těchto

diskuzích se zapojuje čtvrtina oby-

vatel města. Každých 15 dní se sta-

rosta a zastupitelé vydají do určité

časti města a účastní se setkání

s občany. Tak je zastupitelstvo

prakticky neustále v kontaktu s lid-

mi. Starosta má samozřejmě i vy-

hrazený čas pro občany, kteří mo-

hou přijít bez objednání. „Zřídka

se stává, že nás někdo chválí“, říká

starosta, „ale důležité je, že komu-

nikujeme a lidé přinášejí podněty.“

Zda a jak se nám ve Vinoři da-

ří uplatňovat princip společné

správy a vzájemné odpovědnosti

a jestli je radnice otevřená všem

občanům a rozhodování vedení

naší městské části je transparent-

ní, nechám na vašem uvážení. 

Jan Obruča
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Rodiãovské kavárny ve Vinofii

Dítě a mobilní telefon – to bylo

téma první Rodičovské kavárny

v tomto roce. Konala se 6. března.

Pozvání na neformální setkání ro-

dičů a učitelů přijala odbornice na

nová média Michaela Slussareff.

Probírali jsme společně, kdy je

vhodné dát dítěti první mobilní te-

lefon a jaká pravidla a režim na-

stavit. Většina zúčastněných se

shodla, že dítě by se mělo naučit

s mobilním telefonem zacházet ja-

ko s užitečným nástrojem, který

mu může mnohdy pomoci. Mělo

by ale vědět, kdy je dobré tento

nástroj odložit a věnovat se napl-

no, bez rozptylování jiným vě-

cem – studiu, hrám nebo povídá-

ní s kamarády.

Michaela Slussareff potvrzova-

la, že některé závěry diskuse jsou

ve shodě s vědeckými studiemi. Ty

ukázaly, že pokud se dítě věnuje

digitálním technologiím přibližně

hodinu denně a vyvažuje pobyt

u displeje pohybovými aktivitami

a dobrými spánkovými návyky,

nemají technologie na dítě nega-

tivní dopad. Neomezující přístup,

ale i přístup naprosto restriktivní

měly na vztah dětí k technologiím

horší vliv. Paní Slussareff také

upozornila, že aktivně trávený čas

u displeje (výukové aplikace, hry,

ale i třeba společné sledování po-

řadů s rodiči, kteří s dětmi mluví

o tom, co se na obrazovce děje) je



rozhodně přínosnější než pasivní

sledování obrazovky.

Zajímavý pohled na problema-

tiku mobilních telefonů přinesly

i učitelky z vinořské základní ško-

ly: přestávky bez mobilních tele-

fonů jsou sice hlučnější a divočej-

ší, ale děti spolu mohou přirozeně

komunikovat a upevňovat tak své

„nevirtuální“ vztahy. Ze zkuše-

ností paní učitelek také vyplývá,

že na omezení používání mobil-

ních telefonů ve škole se domlou-

vají společně s rodiči žáků, a že

jsou s nimi v naprosté většině pří-

padů ve shodě.

Asi nejdůležitějším závěrem

diskuse bylo, že rodiče a další do-

spělí z nebližšího okolí jsou mo-

delovým příkladem pro chování

dětí. Pokud se sami nedokážeme

krotit v používání mobilního te-

lefonu – u jídla, při rozhovoru

s přáteli nebo při hře s dětmi, jak

můžeme očekávat, že naše děti

budou jiné?

Těm, kteří se Rodičovské ka-

várny nezúčastnili, ale o toto téma

se zajímají, doporučujeme stránky

Hrajemesichytře.cz, jejichž spo-

luzakladatelkou je právě Michaela

Slussareff. Na stránkách najdete ti-

py na zajímavé aplikace pro děti,

návody na to, jak nastavit pravidla

pro používání mobilního telefonu,

nebo výsledky vědeckých výzkumů.
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První se bude týkat hodnocení dětí: probereme pozitiva a negativa známkování, budeme mluvit o tom,

proč a jak dětem dávat zpětnou vazbu. Kavárna se bude konat ve středu 10. dubna. 

Poslední Rodičovská kavárna v tomto školním roce proběhne ve středu 22. května

a jejím tématem budou „výchovné přístupy a metody“. Jak obstojí volná a jak autoritativní výchova? 

Obě chystané kavárny se budou konat v jídelně ZŠ Vinoř od 18 hodin.

Srdečně zveme rodiče i pedagogy. Také uvítáme podněty a návrhy témat či hostů, o něž byste měli zájem.

Pokud chcete být o kavárnách informováni, ozvěte se nám na mail hana.surova@praha-vinor.cz.

V tomto ‰kolním roce chystáme je‰tû dal‰í dvû Rodiãovské kavárny:

Záštitu nad Rodičovskými kavárnami má Výbor pro výchovu a vzdělávání MČ Praha Vinoř.

Kateřina Machová Ondřejová, spoluorganizátorka Rodičovských kaváren

Kultura ve Vinofii

Vážení přátelé, milí sousedé,

po často pochmurných zimních

měsících se s příchodem jara ob-

vykle vrací lidem do duší optimis-

mus a s ním i relativně radostná

očekávání věcí budoucích. Sám za

sebe nemám problém vnímat

v těchto spojitostech ani vinořský

kulturní a společenský život. I ten

mě naplňuje optimismem, při-

čemž není nouze ani o ona ra-

dostná očekávání... 

Máme za sebou podařené ma-

sopustní oslavy, které proběhly ve

spolupráci Kulturní komise a Hoff-

manova dvora. Na velký průvod

Vinoří a skvělou náladu, která

v něm panovala, budu vzpomínat

ještě dlouho (mimo jiné proto, že

žluté chlupy z masky kuřete, kte-

rou jsem od organizátorů obdržel,

se mi z kabátu ještě nepodařily sto-

procentně odstranit). Nad očeká-

vání dobře dopadl i první ročník

akce Vinořské jaro, jenž přivedl na

Vinořské náměstí, farní dvůr a far-

skou zahradu několik set zájemců

o bohatý program, připravený

opět Kulturní komisí a představi-

teli farnosti a vinořských spolků.

Během této akce se také rozběhla

veřejná sbírka na pomoc Samueli

Buškovi, desteiletému vinořskému

klukovi, který nedávno svedl boj

s vážnou nemocí a jemuž chceme

pomoci se zase plnohodnotně vrá-

tit do normálního života. A k tomu

řada dalších koncertů či promítání

v Hoffmanově dvoře, výstav v In-

formačním centru, krásný koncert

sboru Chorus Egrensis v kostele –

událo se toho zkrátka v posledních

měsících a týdnech dost na to, aby

se dalo konstatovat, že když se chce,

tak to ve Vinoři opravdu žije.

A ta radostná očekávání? Kul-

turní komise, pro níž připravuje

kalendář akcí a jejich propagaci Ja-

na Česáková Hyklová a kterou ří-

dí Pavel Karička, bude mít gene-

rálního a hlavního partnera pro

svou celoroční činnost! S oběma

významnými společnostmi, které

projevily o toto kulturní partner-

ství zájem, jsme momentálně před

podpisem smluv, takže doufám, že

vám je už brzy budeme moci před-

stavit na plakátech připravova-

ných událostí.

Radost mi udělal i výsledek vý-

běrového řízení na nového ředite-

le kulturního a vzdělávacího centra

Vincent. K tématu se ještě vracím



v článku na jiném místě tohoto čís-

la Vinořského zpravodaje, takže

ve stručnosti zatím jen tolik:

Výběrová komise ve složení: Pe-

tr Matuszek (předseda komise),

Klára Lowensteinová (zástupkyně

předsedy), Monika Lichtenbergo-

vá, Soňa Tomková, Jan Červenka,

Pavel Karička a Robert Rytina (za-

pisovatel) posuzovala nabídky

deseti zájemců. Po úvodním vyřa-

zovacím kole bylo zbylých pět zá-

jemců pozváno komisí k osobním

pohovorům. Na základě nejvyšší-

ho dosaženého množství bodů ve

zvoleném způsobu hodnocení by-

la komisí navržena do funkce ře-

ditelky paní Markéta Kilingerová.

Pokud jménování paní Kilinge-

rové schválí zastupitelstvo MČ Pra-

ha-Vinoř na svém veřejném za-

sednání dne 25. dubna, může

nová ředitelka nastoupit do své

funkce k 1. květnu 2019.

Za sebe i za výběrovou komisi

bych ale Markétě Kilingerové už

k samotnému vítězství ve výběro-

vém řízení moc rád poblahopřál.

Přípravou kulturních a společen-

ských aktivit ve Vinoři či ve Kbe-

lích se zabývá více než desetiletí,

takže doufám, že její zkušenosti

najdou uplatnění i při řízení KVC

Vincent.

Na závěr tohoto textu bych

v rámci prezentace pozitivních in-

formací rád ještě předal slovo pa-

nu Ondřeji Hrubému, který se na

mě těsně před uzávěrkou obrátil

s dalším zajímavým tématem. Po

vzoru adopce píšťal pro svatovítské

varhany připravil podobný projekt

i pro účel restaurování poškoze-

ných varhan z vinořského kostela.

Více už vám ale prozradí sám:

„Varhany vnímám jako veřej-

nou kulturní památku, která svým

způsobem patří nám všem. Jejich

zvuk zní při koncertech, svatbách,

pohřbech a jiných veřejných pří-

ležitostech. Proto bych vás rád

upozornil na webové stránky

varhany-pro-vinor.cz, 

na kterých se dočtete o plánova-

ném restaurování a o možných

způsobech, jak se do něj zapojit.

Na stránkách budou průběžně vy-

cházet články o všech důležitých

událostech souvisejících s restau-

rováním a mimo jiné také o ná-

stroji samotném – jeho historii,

dispozici a technickém řešení.

Dále vinořská farnost vyhlásila

veřejnou sbírku, ke které byl zří-

zen transparentní účet č.:

5534881319/0800. 

Pokud byste rádi přispěli, mů-

žete tak učinit převodem libovol-

né částky na tento účet a my Vám,

v případě potřeby, vystavíme po-

tvrzení o poskytnutí daru pro da-

ňové účely. Mimo to intenzivně

pracujeme na projektu adopce píš-

ťal, který plánujeme spustit začát-

kem května. Více o způsobech jak

přispět se dočtete na webových

stránkách.

Ačkoli byla zveřejněna infor-

mace o celkových nákladech na

restaurování bezmála 1,6 mil. Kč,

rádi bychom zdůraznili, že se jed-

ná o částku orientační. Zatím je

celkový rozsah restaurování (a te-

dy i jeho cena) předmětem pro-

jednávání. 1. 4. 2019 byla podána

žádost o vydání závazného stano-

viska k zamýšlené obnově kultur-

ní památky na odbor památkové

péče Magistrátu hl. m. Prahy. Až po

jeho vydání, dále po provedení

a uzavření poptávkového řízení

na varhanáře, který bude rekon-

strukci provádět, budeme znát

přesnou cenu restaurátorského

zásahu.

Věřím, že s úsilím se celá věc po-

daří a předem velmi děkuji všem

dárcům!“

Přeji hodně optimismu a ra-

dostných očekávání, která se ne-

méně radostně naplní, i vám všem.

Robert Rytina, 

zástupce starosty a radní 

pro kulturu a mezinárodní

spolupráci.
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Paní Markéta Kilingerová, 
vítězka výberového řízení na ředitele Kulturního a vzdělávacího centra Vincent
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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

Otevírací doba: pondělí zavřeno, úterý–neděle 10.00–18.00

Velký pátek a Velikonoční pondělí: 19. a 22. 4. 2019 

otevřeno 10.00–18.00 

Státní svátky: 1. a 8. 5. 2019 otevřeno 10.00–18.00 

Velikonoce
Sobota 13. 4. 2019 

(10.00–17.00 hod.)

Velikonoční řemeslné dílny da-

jí návštěvníkům možnost poznat

a vyzkoušet si zdobení kraslic růz-

nými technikami, včetně drátová-

ní, patchworkových či hanáckých

kraslic, rytí skleněných vajec, sa-

mozřejmě také pletení pomlázek

z proutí a košíkářství. 

zeb květin i osazování balkono-

vých a terasových květinových

truhlíků. 

PraÏská 
muzejní noc

Sobota 8. 6. 2019 

(19.00–01.00 hod.)

13.00–22.00 hod. foukání skla

v mobilní sklářské peci 

Zahrada open air
divadlo Minor

Sobota a neděle 

11. a 12. 5. 2019 

v 15.00 a v 16.30 hod.

15. a 16. 6. 2019 

v 15.00 a v 16.30 hod. 

Kouzelná výprava pro celou ro-

dinu za hranice všednosti. Frag-

menty úspěšné minorské inscena-

ce Trnkovy Zahrady rozehrávají

postavy Trpaslíka, Kocoura a zvě-

davého kluka.

Vstupenky lze zakoupit pouze

v pokladně divadla Minor:

www.minor.cz.

Vinn˘ ko‰t
Sobota 27. 4. 2019 

(11.00–20.00 hod)

Vinařský cech patřil mezi vý-

znamné cechy, a proto patří do ctě-

nického areálu i vinný košt, jehož

letošní první ročník nabídne vy-

braná kvalitní vína z deseti mo-

ravských rodinných vinařství,

cimbálovou a swingovou muziku

i gastronomické speciality. Nebu-

de chybět zábavný program pro

děti, včetně výtvarné dílny.

Kvûtinov˘ jarmark
Sobota 11. 5. 2019 

(10.00–17.00 hod.) 

Květinový trh se ponese v du-

chu oslav zahradnického cechu.

Nabídne k prodeji širokou paletu

květin, trvalky, letničky, bylinky

a pestrý doprovodný program, ja-

ko jsou květinové dílny, malování

keramiky, ukázky různorodých va-



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-

ními předměty, jimiž se řemeslní-

ci hrdě hlásili ke svému oboru.

Předmět čtvrtletí:

Korouhev cechu vinařů. 

Vinařská korouhev patří k jed-

něm z mála, která je signovaná.

Bohužel o jejím autorovi malíři

Martinu Perském, který ji namalo-

val v roce 1791, nevíme kromě to-

ho, že působil jako umělecký od-

hadce na Starém Městě, nic

dalšího. Vinaři nechali na korouh-

vi zobrazit svého patrona svatého

Václava, který v díži mísí hrozny

na přípravu vína – Kristovy krve.

V pozadí na vinici je rotunda a kos-

tel. V této době se jednalo o velmi

oblíbený motiv. Na druhé straně

zachytil malíř pohled do dílny.

STÁLÁ EXPOZICE

přízemí ZÁMKU

Zámek Ctûnice
Dějiny, stavební vývoj a obnova

Dûjiny Vinofie 
Od pravěku do 20. století 
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Expozice představuje zaniklé

pražské nádraží jako model ve ve-

likosti H0. Model budovy v měřít-

ku 1 : 87 vznikl dle původních

technických výkresů metodou

3D tisku. Na digitálně řízeném ko-

lejišti jsou v provozu repliky do-

bových vlakových souprav. Mode-

lový železniční provoz zahrnuje

i trať procházející po Negrelliho vi-

aduktu, pod nímž se nacházelo zá-

hlaví těšnovského nádraží. Část

tohoto nejstaršího železničního

mostu přes Vltavu je rovněž sou-

částí modelového kolejiště.

STÁLÁ EXPOZICE – VÝSTAVNÍ SÁL ŠPEJCHAR

NádraÏí Praha Tû‰nov / Provoz obnoven

Nashle na skle. Současná 

tvorba studentů a pedagogů

Sklářské školy v Novém Boru

24. 3. – 13. 10. 2019

Výstava věnovaná sklářskému

řemeslu představí Sklářskou školu

v Novém Boru, neboť české sklář-

ské vzdělávání se zrodilo právě

tam již v roce 1763. Škola, která ja-

ko jediná v ČR sdružuje všechny tři

stupně sklářského vzdělávání, vy-

chovala mnoho sklářských mistrů,

kteří šířili a stále šíří slávu českého

sklářství po celém světě. Výstavu

doplňuje výtvarná a sklářská dílna

pro veřejnost. Pod vedením lekto-

ra je možné si každý víkend vy-

zkoušet některé sklářské techniky.

VÝSTAVY – PŘÍZEMÍ ZÁMKU
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DALŠÍ DOPROVODNÉ PROGRAMY:

Rytí skleněných vajec 

a malba

Sobota 13. 4. 2019

Malba a výroba skleněných 

vitráží

Sobota 11. 5. 2019

Foukání skla v mobilní 

sklářské peci

Sobota 8. 6. 2019 

Literární kavárna (ve 14 hod, v sále Koãárovna)

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

Úterý 9. 4. 2019 

Zdenka Procházková. Benefice

v Country rádiu každý všední den

od 10–14 hodin, sám o sobě říká,

že tenhle styl mu představil táta

v osmi letech a písně, které hráli

Johnny Cash, Buck Owens, Tex Rit-

ter, Greenhorns a další, ho oka-

mžitě zaujaly a krásný pocit z mi-

lované country muziky už zůstal.

A dodává, že práce, která jej živí

a je propojena s tím, co ho baví, je

dar, který si užívá, protože dobře

ví, že každý takové štěstí nemá. 

Komentované prohlídky

Řemesla v pořádku

Komentovaná prohlídka ex-

pozice seznámí návštěvníky s dě-

jinami řemesel a cechovního

sdružování od středověku po

současnost.

Vhodné pro: 2. st. ZŠ, SŠ

Interaktivní programy

Tovaryšova cesta na zkuše-

nou

Program je koncipován jako

cesta vyučeného tovaryše jdoucí-

ho 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

Skleněné hrátky

Interaktivní program v rámci

výstavy Sklářské školy z Nového

Boru.

Objednávejte se předem na tel: 286 001 362, nebo na e-mailu: lektorctenice@muzeumprahy.cz.

Úterý 11. 6. 2019 

Martina Fialková 

a Tomislav Vašíček

Herečka Zdenka Procházková

oslavuje v dubnu své již 93. naro-

zeniny, ale její neutuchající životní

optimismus a energie jsou nejen

inspirací, ale také životodárnou si-

lou pro každého, kdo se s ní může

potkat. Benefiční představení vě-

nované této „grande dame“ čes-

kého herectví přivítá řadu gratu-

lantů, zahrají a zazpívají Sestry

Havelkovy.

Úterý 14. 5. 2019

Milan Schmidt, moderátor

Country rádia

Muzikant a moderátor Milan

Schmidt, který uvádí své pořady

Tomislav Vašíček, jeden ze zakla-

datelů českého rokenrolu, vstoupil

před pár lety v Praze do rokenrolo-

vé síně slávy. A to dokonce dvakrát,

podruhé i s celou kapelou Sputni-

ci, jejímž byl zpěvákem a lídrem.

Po roce 1968 však před sputnickou

slávou dostala přednost svoboda.

V rakouské emigraci se etabloval

jako špičkový expert u společnosti

IBM. Dnes s rodinou žije nedaleko

Vídně. Láska k hudbě ho neopus-

tila ani v Rakousku, a proto se po

čase krom povolání začal opět vě-

novat jejím různým žánrům – jako

autor i producent. Uvedl zde na-

příklad v německé verzi slavný

muzikál A. L. Webera Josef a jeho

kouzelný plášť. 
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Z historie

P. Semecký st.Holičství a kadeřnictví Františka Semeckého

Pár historick˘ch fotografií a stfiípkÛ z dûjin nejen Vinofiského námûstí

Všichni rodáci pamatují slovut-

né holičství a kadeřnictví pana

Františka a Josefa Semeckého, č. p.

14. Dům a holičství zde stával od

roku 1857. Semečtí nebyli ve stra-

ně a v roce 1952 o živnost přišli,

dcera Jana pak nemohla studovat.

Tatínek zde posléze díky místní

petici znovu pracoval do 70. let mi-

nulého století. Dům a jeho obyva-

telé stáli ve středu veškerého vi-

nořského dění. Babička Jana

Semecká byla oblíbenou společni-

cí dětí pana hraběte Černína a na

léto s nimi jezdila do Itálie. Z vy-

právění dcery pana Semeckého

jsem se mimo jiné dozvěděla, kte-

rak v kostele na konci války Něm-

ci skladovali zbraně. Místní odboj

německou stráž v noci zlikvidoval

a zbraně si rozebral. Den na to, prý

na udání, přijel německý jeep, vo-

jáci postavili všechny muže z ná-



Velice si Vážím ochoty pamětní-

ků více vypovídat, budu ráda za

Vaši odezvu k výše zmíněným udá-

lostem, nebo i jiným. V případě

ochoty a zájmu mne prosím kon-

taktuje na klaralowenstein@ya-

hoo.it, tel.:724 909 585.

Přikládané fotografie z Vinoř-

ského náměstí a Obůrek z 30. let

minulého století nepochybně Vi-

nořany potěší, jsou z rodinného

archivu Semeckých a paní kni-

hovnice M. Lichtenbergové.

13

Tovaryšský list Josefa Semeckého

městí do řady a hrozili, že všechny

postřílí, pokud se někdo nepřizná.

Nestalo se tak, protože vzápětí

Němci dostali rozkaz Vinoř ne-

prodleně opustit a za nimi se po-

té valily tanky. Pamatovala na

strašlivé tříštivé nálety z květné

neděle 1945, kdy padaly „pentle“,

na smrt pěti opilých rudoarmějců

v zatáčce, zažila i zatýkání kněžích

p. Hasilíka a p. Holíka a domovní

prohlídku po schůzce protikomu-

nistického odporu Milady Horá-

kové a dalších po 25. září r. 1948.

Paní Janě Čermákové nesmírně

děkuji za neuvěřitelnou procház-

ku moderními vinořskými dějina-

mi a jejímu několikahodinovému

obětavému vyprávění. Moc ráda

bych ji jako pamětnici do Vinoře

pozvala na besedu a procházku po

náměstí pod její kuratelou, požá-

dala bych ji i o poskytnutí autori-

zovaného rozhovoru.

Ještě jednou děkuji.

Klára Löwensteinová
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Ze Ïivota Vinofie

Ples 68–89

A víte, že letošní ples měl mít

původně úplně jiné téma? Měl, ale

protože jsme si na začátku roku

uvědomili, že bude letos 30. výro-

čí od Sametové revoluce a pře-

mýšleli, jak ho zařadit do našich

kulturních akcí, rozhodli jsme se

ho využít právě pro retro ples.

Ono se to jinam totiž dát nedalo.

Dělat speciální akci (no, možná

i na to dojde) jsme nechtěli, a tak

se původní plán měnil za pochodu

a v časové tísni. 

Ale myslím, že kdo přišel, tak po-

chopil, že šlo o důstojnou a přimě-

řenou nadsázku. My jsme si to užili

náramně! Vrátili jsme se do časů,

kdy fronty byly normální, červené

karafiáty a mávátka běžnou praxí

a síťovky zely banánovou prázdno-

tou. Díky bohu, jsme tehdy byli dět-

mi, a tak nám to tak hrozné nepři-

šlo. A protože naše cílová skupina

pro plesy jsou naši vrstevníci, tak se

zapomnělo na to zlé a juchalo se do

brzkých ranních hodin.

Kapela KH Band hrála báječně

a jako hřeb večera vystoupilo
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travesti trio DIVOKÉ KOČKY s re-

pertoárem z 80 a 90 let. Celým

programem provázelo naše osvěd-

čené moderátorské duo tankista

Pavlel Kanička a Pionýrka Gabrie-

la R. Kludská.

Sponzoři plesu:

Adron 

Andrea Mazáková –nezávislá

kosmetická poradkyně Mary Kay 

Andrea Potůčková – lahůdky

Atlantis Development

BD Tech

Dáša Formánková

– wellness konzultant 

Eliška Skapová 

FIT–Kbely

Imramovská – vegetační 

úpravy s.r.o. 

Marcipánka 

Martina Drexlerová 

MČ Praha Vinoř 

Merhautovo pekařství 

Michal Biskup – starosta

Nordic Telecom 

Paleko s.r.o. 

Pavel Karička 

Pilulka 

Pražská strojírna a. s. 

PEKLO - Sokolovna 

Radim Palkovský 

Relax studio 

Rodina Rytinova 

Safík – botičky 

U Černínů 

Veronika Cihlářová 

VR Atelier 

Zámecká pekárna – Chytilovi 

Ing. Zdenka Janošťáková

– výživový poradce
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Dûtsk˘ karneval

Karnevalového veselí se opět

ujalo duo PRIMA DEN s posilou

mladých králíků z klobouku a Vi-

nořských maskotů. Soutěže, tanec

a vyhlášení nejlepších masek… to

vše bylo jako vždy a jako vždy se

děti dobře bavily. Pauzu ve veselí

obstarala slečna s twirlingovou

ukázkou (mažoretka). 

Jana Česáková Hyklová 

(kulturní referentka)
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Masopust na Hoffmanovû dvofie

Letošní masopust se na Hoff-

manově dvoře konal 23. 2. 2019.

Už od rána se bouralo prase, chy-

stal se masopustní průvod. Během

celého dne jste si mohli koupit ma-

sité pochoutky, jak s sebou domů,

tak třeba k obědu. Celým dnem

doprovázel na harmoniku Pepíček

Kovanda.

Masopustní průvod se vydal do

ulic Vinoře s bujarým rachotem

hrkaček, pískotem a smíchem. Sli-

vovice tekla proudem, koblihy od

Merhautů došly už u kostela a špek

s chlebem s úžasem dlabaly i ma-

lé děti. Na každé z osmi zastávek

se hrálo na harmoniku, vozem-

bouch a kytaru a zpívalo z plna

hrdla a též tancovalo. Domluvená

zastavení úžasně pohostila větši-

nu příchozích. Přálo nám i počasí.

Tradičně vedla průvod BASA, kte-

rá byla na konci obchůzky sťata

smrťákem. Tímto obřadem nasta-

lo období půstu. 

Jana Česáková Hyklová 

(kulturní referentka)
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Již loni po velikonočním jar-

marku jsme si v Kulturní komisi

řekli, že by bylo hezké se více za-

měřit na edukativní stránku ko-

lem tématu tradic a přírody. Ná-

padů přicházelo mnoho a bylo

těžké se zaměřit jen na některé.

Také jsme věděli, že tuto akci

chceme nabídnout široké veřej-

nosti, od malinkých dětí až po se-

niory, a že ji chceme nechat v pro-

středí kolem kostela a farské

zahrady. Proto jsme ubrali na pro-

dejních stáncích a zaměřili se ví-

ce na přednášky a různé ukázky

s tématem Velikonoc, a hlavně ja-

ra jako takového. Program nabídl

hudbu různých žánrů od klasické

(Tereza Dlouhá a Jana Štrbáková),

přes populární (kapela Perplex)

Vinofiské jaro
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až po kramářské kuplety (Zuzana

Večerníková). Mezi poučné ukázky

jsme vybrali kováře, pletení po-

mlázek, malování vajec voskem,

vaření a postní jídla, ale třeba i no-

vě masáže. Dále nechybělo diva-

dlo s Biblickým námětem, které

nastudovali naši mladí Markéta La-

busová, Tomáš Vlček a Klára Lo-

wensteinová, výstava obrazů Pet-

ra Ettlera, osobnost divadla Járy

Cimrmana Petr Brukner, kterého

laskavě pozval místní Vinořák Da-

vid Smoljak. Pro děti pak tradičně

dílničky a dřevěný kolotoč se střel-

nicí. Celým dnem provázela sle-

pička Gabriela Roberta Kludská.

Uvítání chlebem a solí a podpory

veřejné charitativní sbírky pro

chlapce z Vinoře se ujal tým lidí

z Kulturní komise a Baráčníků. Za

celý tým Kulturní komise se těší-

me na další ročník! 

Jana Česáková Hyklová 

(kulturní referentka)
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Toskánsk˘ lidov˘ pfiíbûh „Pipetty“ ve Vinofii

Na festivalu Vinořské jaro se

scénicky četla středověká lidovka

„Pipetta“. Proč to?

Lidové náboženské příběhy s in-

cipitem „Za časů, když Kristus Pán

se svatým Petrem chodili světem…“

jsou apokryfy z doby pozdního

středověku, písemně fixované od

17. do 20. století v nejrůznějších

kulturních a jazykových varian-

tách Evropy. S lidovou slovesnos-

tí je ovšem vždycky nemalá potíž,

s apokryfy ještě větší, nedají se da-

tovat, nikdy se nedostanete k pů-

vodnímu tvaru a místu vzniku, re-

ligióznímu záměru, prodíráte se

staletými síty a nánosy lidových

vypravěčů a vykladačů, zapisova-

telů, kteří stylizovali a aktualizo-

vali a také musíte počítat s tím, že

z nejrůznějších důvodů „škrtali“,

takže, co hledáte, není, ale může-

te přijít na malou stopu, nesrov-

nalost… Jste na hodně tenkém le-

dě a nezbývá než dlouho, opravdu

dlouhodobě pozorovat všechny

vrstvy a motivy textury, kterou

máte před sebou, srovnávat a ve-

lice opatrně rozkrývat a zkoumat,

vytvářet naratologické vzorce

a vyvozovat možné. Řadu let sva-

topetrské apokryfy sbírám, pře-

kládám a srovnávám, kupodivu či

pochopitelně se tomu mnoho lidí

na světě nevěnuje, u nás je to po-

le nezorané, pomineme-li lokál-

ní chodské sbírky a dva příklady

u Němcové a Erbena a jednu ma-

ličkou čítanku. V rámci mého lite-

rárního výzkumu dílčích sicilských,

furlantských a toskánských vari-

ant, přirozeně s přihlédnutím k ně-

meckým, českým, dalmátským aj.

jsem došla k závěru (a byl to i můj

předpoklad, zakládající se na zku-

šenosti s literární archeologií u pro-

toevangelií), že patrně existoval

velmi oblíbený cyklus podoben-

ství – etický sumář a scénář situa-

cí pro vandrování Krista s Petrem,

který koloval Evropou, lokálně se

trochu obměňoval a posléze/nebo

jen někde se sekularizoval, tedy

nábožensky vyprázdnil a „pove-

deného“ učedníka nahradila na-

prosto mondénní postava, která

dokázala využít svatých na své ces-

tě a jejich darů ve svůj vlastní pro-

spěch. Lidé si tyto příběhy vyprá-

věli doma u draní peří a jiných

ručních prací, když se čekali hosté

(i ti svatí), hrály se jarmarečně,

četly se v lidových čteních, velice

se jich dotýkaly. Nejvíce se ale vy-

právěly a opravdu žily na venko-

vě. To jen na okraj k tomu, co to?

Jelikož jde o příběhy nesmírně

živé a zábavné, moralistní a záz-

račné, rozhodla jsem se letošního

léta, že je vpravím znovu do světa,

jestli ještě oslovují.

Projekt náboženského jarma-

rečního divadla ve Vinoři jsem na

podzim minulého roku nabídla ši-

roké veřejnosti k nastudování. Při

tradičním podzimním úklidu mi



z nebe spadli moji současní herci

a teologičtí interpreti – Markéta

Labusová a Tomáš Vlček. Markéta

studuje režii na DAMU a Tomáš te-

ologii a je herecký fenomén. Oba

si pro naše současné divadlo nako-

nec vybrali „Pipettu“, text, který je

pro mne interpretačně nejméně za-

jímavý a patří již do moderního

světa. Vlastně postavu Pipetty ne-

snáším, je na mne příliš „vykutá-

lený“ a hrozně mne zlobil, když

jsem ho překládala. Mám raději

„matlu“ Petra, Pipetta je na můj

vkus příliš světský, možná jich je

na světě už příliš. Ale zdá se, že li-

di baví. A tak ho od listopadu spo-

lu hrajeme a 4. května pořádáme

Divadelní odpoledne s Pipettou na

Farské zahradě od 15.00, kde se

chceme dobrat podstaty divadla –

přes text, loutky, tělo, zvuk, hlas,

až k těm jemnějším strunám diva-

delního přesahu – proč se divadlo

odjakživa hraje, co a jakým jazy-

kem to říká, co vůbec říká, vy-

zkoušet si to, rozeznít se a něco

ještě světu říct…

Přijďte! 

Znovuožívání příběhu tohoto ty-

pu mne fascinuje. Znám každý in-

terpretační záhyb textu a posun, ale

už jsme vše ohlodali a jsme u smys-

lu a pořád nás to baví, tak je ten pří-

běh asi dobrý, nebo jsme jenom

hraví. Ale musím říct, že poslední

dobou už vůbec nekřičím, když mi

někdo vrtá a škrtá v textuře. 

Klára Löwensteinová
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Tfietí rok s VinoHrou

I v tomto školním roce se řada

malých výtvarníků a hudebníků

pravidelně každý týden schází na

lekcích spolku VinoHra. 

S našimi flétnisty/flétnistkami,

houslisty/houslistkami i kytaris-

ty/kytaristkami jste si mohli zazpí-

vat pod vánočním stromem na Vi-

nořském náměstí koledy. Byl to

náš malý příspěvek celostátní akci

„Česko zpívá koledy“. 

Další příležitostí k setkání s Vi-

noHrou bude Velký koncert Vino-

Hry v centru Mariapoli ve čtvrtek

23. května od 17. hodin. Představí

se vám zde žáci všech hudebních

tříd a budete si moci prohlédnout

neméně působivou výstavu prací

dětí z výtvarného kroužku.

Poslechnout si malé hudebníky

a hudebnice z Vinohry budete
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Bazar obleãení a vûcí ve Vinofii

Při tradičním podzimním ba-

zárku v polovině října loňského

roku, jsme měly již vybraný ter-

mín na začátek dubna pro konání

toho jarního. Hrdě jsme to ozna-

movaly a všechny prodávající i ku-

pující srdečně zvaly. Přehoupl se

však nový rok a paní senátorka

Baudyšová ze zdravotních důvodů

musela složit svůj mandát v sená-

tu. Pan prezident Zeman se nás sa-

mozřejmě na nic neptal a termín

1. kola doplňovacích senátních vo-

leb stanovil přesně na stejný ter-

mín 5.–6. 4., který jsme měly vy-

braný na náš jarní bazárek. Nu což

začalo horečné vymýšlení termínu

nového, protože obě akce se ko-

nají v jídelně ZŠ školy ve Vinoři,

tudíž nemohly být zároveň. Kde je

dobrá vůle, i dílo se podaří, takže

jsme vymyslely termín o týden

dřív 29.–30. 3. 

Chtěla bych touto cestou moc

a moc poděkovat všem mamin-

kám a ženám, které opět přiložily

ruku k dílu a i přes krásné sobot-

ní počasí „ukradly“ svůj volný čas

a místo s rodinou ho věnovaly na

dobrou věc. A tentokráte dvojná-

sob, protože jsme mohly dalším li-

dem představit naší vinořskou

charitativní sbírku NAJEDNOU PO

JEDNÉ, která je věnovaná 10ti le-

tému Samuelu Buškovi z Vinoře,

který je po léčbě stehenního oste-

osarkomu (zhoubný nádor ste-

henní kosti) a má voperovanou

unikátní titanovou protézu. S tou-

to sbírkou se budete na všech vi-

nořských akcích setkávat do kon-

ce září. Všem, kteří přispěli, patří

veliké DĚKUJI. Milé maminky a že-

ny, těším se s vámi všemi zase na

podzim. Dle mých předpokladů

11.–12. října 2019. Ale jak se to ří-

ká? Člověk míní a …???... mění? 

S díky 

Gabriela Roberta Kludská

moci i při letošní Noci kostelů. To

však již téměř na dohled budou

prázdniny a za jejich horizontem

na nás vyhlíží čtvrtá sezóna. Po-

kud byste se jí chtěli se svými dět-

mi účastnit, již nyní můžete posí-

lat přihlášky prostřednictvím na-

šeho webu www.vinohra.cz.

Bára a Marek Bártovi
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# Najednou po jedné

CO TO, sakra ZASE JE? 

Milí Vinořáci, projekt #NAJED-

NOU PO JEDNÉ je kampaň pro ve-

řejnou sbírku na chlapce z Vinoře.

Samuelovi Buškovi je 10 let a loni

v létě si prošel peklem. Na sklon-

ku školního roku ho začala bolet

noha, nechtěl ani chodit ven. Ma-

minka (ošetřovatelka v domě dů-

chodců) naštěstí zareagovala rych-

le a po prvním vyšetření a zjištění,

že se jedná o osteosarkom (zhoub-

ný nádor kosti) začala do pár hodin

kapat Samovi první chemoterapie.

Měli štěstí v neštěstí. Samuela se

ujal pan doktor z Bulovky MUDr.

Jan Lesenský. Lékaři voperovali

Samovi rostoucí endoprotézu ko-

lenního kloubu. Poprvé byla pou-

žita magnetická protéza. A pak ná-

sledovala další chemoterapie.

Dnes Sam může znovu chodit

a protéza s ním poroste. Ale co je

stále potřeba a na co se snažíme vy-

brat prostředky, je dlouhodobá

a kvalitní rehabilitace a rekonvales-

cence vyčerpaného kluka. Samova

maminka byla na toto peklo se Sa-

mem vlastně sama (rozvedená). Mu-

sela být skoro rok na neschopence

a finanční zásoby byly vyčerpány.

Přijďte jim pomoci na některou

z těchto kulturních akcí a vyslou-

žit si tak dobrý pocit v duši.

POMÁHAT JE NORMÁLNÍ! 

Plánujeme i zřízení transpa-

rentního účtu.

Kulturní akce: ČÁRY! 27. 4. na

fotbalovém hřišti, VANDRÁČEK

18.5. start u ZŠ v Prachovické ul.,

DĚTSKÝ DEN 2.6. ve farské zahra-

dě, KONCERT PRO SAMA – termín

bude zveřejněn. Pro více informa-

cí o Samovi sledujte web:

www.vnorse.cz, FB VNOŘ SE/

VINOŘ SE PROBOUZÍ

Pro více informací o kulturních

akcích ve Vinoři sledujte web:

www.vinorseprobouzi.cz

Děkuji, že jste dočetli až sem! 

Jana Česáková Hyklová

Kruh pfiátel hudby v Brand˘se nad Labem – Staré Boleslavi

V˘ãet akcí pro období duben – ãerven 2019:

âtvrtek 25. 4. v 19.30 hod., Divadelní sál brand˘ského zámku.
Koncert houslisty âE≈KA PAVLÍKA a klavíristy MIROSLAVA SEKERY.
Program: F. Benda, J. S. Bach, L. Janáãek, A. Dvofiák, H. Wieniawski.

âtvrtek 16. 5. v 19.30 hod., synagoga v Brand˘se n. L.
DECHOVÉ KVINTETO PKF.
Program: J. Ibert, D. Milhaud, F. Poulenc, V. Trojan.

âtvrtek 13. 6. v 19.30 hod., synagoga v Brand˘se n. L.
KLAVÍRNÍ TRIO B. MARTINÒ.
Program: J. Haydn, B. MartinÛ, F. Schubert. (Vzpomínkov˘ koncert na astronoma A. Beãváfie)

• Vstupné na v‰echny akce je 70,- Kã, studenti a mládeÏ 20,- Kã.
• Pfiedprodej vstupenek vÏdy 10 dní pfied konáním koncertu v brand˘ském Infocentru.
• Rezervace vstupenek je moÏná na tel. 326 909 188.
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Vincent a Bublina

Dvojí vidûní KVC Vincent a Lingva Ludus

Poslední dobou zjišťuji, že je ke

škodě věci po-lo-pa-tě neopakovat

minimálně jednou za čtvrt roku,

že totiž lidé, kteří do komunitního

centra Vincent od jeho vzniku za-

vítali jen několikrát či vůbec, ne-

tuší, k čemu prostor slouží, jak

vznikl, jaké je jeho poslání a jak

funguje. Pro některé se Vincent

v posledních měsících stal majet-

kem, ze kterého by bylo možné vy-

získat, jiní by jej zrušili, aby nic

„nestál“ či jej ještě více pronajali,

aby si na sebe vydělával, podobně

jako školní tělocvičnu či věc řešili

v podobě půjčky. To pedagog, ve-

doucí pracovník, sociální, vzdělá-

vací kulturní metodik, rodič, ob-

čan nevymyslí, každý chápe, že to

nelze, dokáže to ovšem manažer.

Jsou to návrhy, které jdou proti zá-

konu, statutu zmíněných institucí

a selskému rozumu, pomineme-li

mravní a občanský aspekt. Sociál-

ní, vzdělávací a volnočasové a pre-

ventivní problematice současné

konšelstvo, zdá se, příliš nefandí,

což, se obávám, bude mít velice

neblahý dopad na veškeré zdejší

obyvatelstvo. Ale vraťme se zpát-

ky ke vzdělávacímu centru. Pro ně-

které, jak jsem se při výběrovém

řízení na post nového ředitele do-

zvěděla, je Vincent i tajuplným

ostrovem. Pro stálých šest-set-pa-

desát týdenních návštěvníků

a dlouhodobých „klientů“ je KVC

druhým domovem, kam rádi zaví-

tají i na oslavy a zkoušky a nezis-

kové projekty včetně víkendů

a prázdnin. Primárně je kulturní

alternou, vzdělávacím a volnoča-

sovým, kreativním a bezpečným

prostorem, kterému dvanáct let

děti a rodiče, dospělí i senioři dů-

věřují a programy se proměňují

dle zájmu a potřeb občanů. Je to

místo setkávání, sportovního vy-

žití, relaxu, vzdělávání a říkají mu

srdce Vinoře. 

Předtím než přikročím k shr-

nutí Lingva Ludus a letní Schola

Ludus za poslední trimestr, po-

opravím i mýtus o Lingva Ludus.

Jakožto lektorka nedoučuji anglič-

tinu a děti nenutím sbírat po Vi-

noři a za humny odpadky. Mám

dvě vysoké školy a doktorát a ne-

považuji se za zkrachovalou a za-

mindrákovanou existenci, děti ne-

mučím nepravidelnými slovesy.

To je velice legrační představa.

Kdyby tomu tak bylo, půjdu radě-

ji dělat popeláře či skláře. Lingva

Ludus – jehož jsem ve Vinoři za-

kladatelkou a lektorkou po jede-

náct let, postupně vznikal z mé

dlouholeté pracovní vysokoškol-

ské, gymnaziální a školské, firem-

ní a zejména komunitní a huma-

nitární neziskové praxe, z velké

touhy vytvořit smysluplné a vlíd-

né vzdělávací a kulturně environ-

mentální programy pro všechny

lidi nehledě na vzdělání a věk, na-

dání, v místě, kde všichni žijeme
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Je‰tû jedno vidûní KVC Vincent, o Lingva Ludus nemluvû

Pokud jsem správně porozu-

měl Klářinu mnohovrstevnatému

textu, vyrovnává se v něm pisa-

telka především se situací v Kul-

turním a vzdělávacím centru Vin-

cent za dobu posledních tří

měsíců. Dovolte mi proto krátkou

rekapitulaci toho, co se v posled-

ní době událo. Na konci ledna le-

tošního roku rezignoval dosa-

vadní ředitel KVC Vincent, pan

Vít Mokrý, na svou funkci. Rada

zastupitelstva mě následně pově-

řila dočasným vedením centra

a zároveň přípravou a realizací

výběrového řízení na nového ře-

ditele. Že to byl pro stálé spolu-

pracovníky a zaměstnance Vin-

centa nemalý šok, je samozřejmě

pochopitelné. Všichni, včetně Klá-

ry, si museli takřka ze dne na den

na tento stav věcí zvyknout a já

musím zcela upřímně konstato-

vat, že si za způsob, jakým to

zvládli, zaslouží můj obdiv.

Tím spíš je mi líto, že právě Klá-

ra patrně ne zcela pochopila smy-

sl a význam následných debat za-

stupitelů i kandidátů na nového

ředitele o dalším směřování Vin-

centa. Není mi známo, že by kdo-

koli zpochybňoval výsledky práce

KVC za celou dobu jeho existence,

tím méně samotný fakt, že jde

o příspěvkovou organizaci, která

nemá primárně generovat zisk, ale

poskytovat širokou škálu zajíma-

vých, rozmanitých i finančně do-

stupných volnočasových aktivit

pro všechny generace. Úvahy

o tom, zda je Vincent dvanáct let

od svého vzniku využíván a pro-

spolu a tvoříme jakýsi jeden vinoř-

ský kmen. A tak se opravdu v rám-

ci Lingva Ludus děti od 3 let až po

hodně dospělé učí skupinově i in-

dividuálně jazyky, hraje se divadlo

a zkoumá se a čte dětská literatura,

píše se a přemýšlí o velkých otáz-

kách světa, vyučuje se filosofie pro

děti a jakési vědomé občanství

a vztah k Zemi, v neposlední řadě

má velká radost – evropské, české

a vinořské dějiny. Lektoruji třicet

čtyři kurzů, individuálek a konzul-

tací týdně, k tomu Živou knihovnu

spolu se skřítkem Hugem. 

Co je nového v Lingva Ludus?

Jazykové programy pokračují dle

vytyčených plánů, děti v jazykových

skupinách často pracují s metodou

CLIL a využívají výukové programy

National Geographic a MacMillan,

nejen maturanti se připravují na ja-

zykové zkoušky a dospělí se věnují

tomu, co si naproponovali. V histo-

rických workshopech jsme obsáh-

li středověk a zároveň projektově

šli i proti proudu času, čeká nás

novověk a moderní dějiny 20.

a 21. století. V živé knihovně děti

obsáhly žánr fantasy, dobrodruž-

né literatury, cestopis, detektivku,

komiks, věnujeme se poezii. Če-

kají nás mýty, legendy, bajky

a hodně vlastní tvorby a čtení.

Celé Vinoři přeji radost z jara.

Klára Löwensteinová lektorka
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Pfiehled pravideln˘ch aktivit ve Vincentu

HUDEBNÍ:

Hudební ‰kola Hokr klavír • kytara • flétna • muzikál
v˘uka hry na hudební nástroj 

Hudební ‰kola Yamaha Class První krÛãky k hudbû pro dûti od 18 mûsícÛ
Robátka pro dûti od 4 mûsícÛ 

Otevfiít a rozeznít hlasov˘ kurz • zpûv 

TANEâNÍ:

Taneãní ‰kola Stream of dance streeat dance

Taneãní ‰kola HIT disco dance • latin dance • kankán • taneãky pro nejmen‰í 
svatební valãíky • individuální hodiny 

V¯TVARNÉ:
V˘tvarn˘ ateliér ve Vincentu

POHYBOVÉ:

Pro dûti Cviãení s Klaunem • Aerobic

Pro seniory Pilates Vitality 55+

Pro dospûlé Bodystyling • Pilates • Pilates mírnû pokroãilí 
Pilates sobotní speciál • Aerobic, Tabata

Zdravotní cviãení Zdravá záda

VZDùLÁVACÍ:

anglick˘ jazyk (dûti, dospûlí, individuální) 
Lingva Ludus italsk˘ jazyk (dûti, dospûlí, individuální) 

semináfie • literární dílny • filozofie pro dûti 

Nûmeck˘ jazyk

Máma má/mû setkávání maminek 

NABÍZÍME PRONÁJEM PROSTOR NA DùTSKÉ OSLAVY, SEMINÁ¤E, SETKÁVÁNÍ 

vozován smysluplně a není-li mož-

né vylepšit i jeho ekonomické vý-

sledky, však považuji za zcela legi-

timní. Ono zmíněné „současné

konšelstvo“, které se mimocho-

dem celkovým charakterem ani

personálně výrazně neliší od toho

předchozího, „sociální, vzdělávací

a volnočasové a preventivní pro-

blematice“ určitě fandí. Jeho čle-

nové si snad i proto rádi vyslechli

názory kohokoliv kompetentního,

kdo přišel se zajímavou a realis-

tickou koncepcí, jak by mohlo KVC

fungovat do budoucna.

Komisi pro výběr nového ředi-

tele Vincenta jsem se snažil sesta-

vit tak, aby v ní zasedli jak zastupi-

telé, tak lidé „zevnitř“ Vincenta

(tedy i sama Klára), zástupci školy,

kulturní komise i nezávislý odbor-

ník na problematiku příspěvko-

vých organizací. Věřím, že komise

vybrala dobře, a že nová ředitelka,

paní Markéta Kilingerová, bude od

května nejen pokračovat v zavede-

ných a hodnotných aktivitách KVC,

ale že si dá také záležet na tom, aby

se ten vzpomínaný „tajuplný ost-

rov“ opravdu stal „srdcem Vinoře“.

K mýtům o Kláře, projektu Ling-

va Ludus a jejích dalších aktivitách

v KVC se rozhodně vyjadřovat ne-

chci. Jednak jsem se s žádným

z těch Klárou uvedených nikdy ne-

setkal, jednak věřím, že Klára i skří-

tek Hugo dělají pro své úspěšné pů-

sobení ve Vincentu maximum. 

K přání Kláry Lowensteinové ra-

dosti z jara se tímto rád připojuji,

Robert Rytina, 

zástupce starosty 

MČ Praha-Vinoř a radní, 

pověřený vedením KVC Vincent

v období od února do dubna 2019
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V˘tvarné kurzy pro dûti

Každou středu se ve Vincentu

schází dvě skupinky dětí k malo-

vání a výtvarnému tvoření. Právě

malujeme na trička, předtím na

hedvábí. Malé děti experimentují

s barvami, zkouší různé materiály. 

A pro tvořivé šikuly, kteří se ne-

chtějí nudit ani o prázdninách, při-

pravuji opět VÝTVARNÝ PŘÍMĚST-

SKÝ TÁBOR v areálu vinořské fary.

Je možné se přihlásit na jeden ze

čtyř termínů. 

Více na www.atelier-ludmila.cz

nebo na telefonu 602496722. 

Ludmila Obručová, 

Atelier Ludmila

Stream of Dance

Taneční skupina Stream of Dan-

ce, několikanásobný mistr ČR, od-

startovala taneční sezónu prvními

medailovými úspěchy. Každou stře-

du (13:00–14:00) ve Vinoři v kul-

turním a volnočasovém centru Vin-

cent pořádáme lekce Street Dance

pro děti. Budeme se těšit na všech-

ny děti ve věku 6–11let, které chtě-

jí s námi tančit. Nabízíme možnost

vyzkoušení první lekce zdarma.

Zuzana Brychová
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Taneãní ‰kola HIT

TANEČKY PRO NEJMENŠÍ 

pátek 15,30 – 16,15 hod 

(kroužek je pro děti od 3 let)

LATIN DANCE, 

MODERN DANCE, KANKÁN, 

pátek 16,15 – 17,30 hod 

(vhodné pro děti ZŠ od 3. tř., 

po dohodě i mladší)

Taneční sezóna u nás vrcholí

AKADEMIÍ TANEČNÍ ŠKOLY, na

kterou se nyní intenzivně připra-

vujeme. Každá skupina si vybere

tu nejlepší taneční sestavu, která

bude soutěžní. Připraveny budou

diplomy a ceny pro každého. Vi-

nořská skupina letos předvede

tance ča-ča, samba, krátké tango

a tradičně na závěr vystoupení

KANKÁN. Z dalších tanců uvidíme

twist, jive, valčík a dětské sklad-

bičky těch nejmenších. 

Pro některé bude akademie prv-

ní taneční zkušeností v kostýmech

na podiu, před diváky… Přeji všem,

ať se vystoupení podaří a zbyde

krásný zážitek ze slavnostního dne.

Pořádáme pro děti od 6 let let-

ní sportovní tábor v Hubálově

10. –19. 7. 2019. V dopol. hodinách

máme taneční nebo sportovní pro-

gram dle výběru, odpoledne je

v duchu hry JUMANJI – kostky jsou

vrženy.

Podrobnosti se dozvíte na

www.tanecniskola-hit.cz

lekce probíhají pod vedením ta-

neční mistrové Hany Jozové Dlu-

hošové – jednatelky Asociace ta-

nečních mistrů.

BODYSTYLING je nyní opravdu POCTIV¯

Bodystyling s Janou pokračuje

v KVC Vincent již šestým rokem!

Neskáčeme, neběháme, nesnaží-

me se o nezvyklé kreace. Poctivě

makáme a nejlepší zátěží je naše

vlastní tělo. Každý, kdo přijde, si

zacvičí dle vlastní kondice. Někdo

zařadí jako cvičební rychlost jed-

ničku, někdo jede na dvojku a ně-

kdo sviští na trojku. Je to jen na

vás a vaší náladě. A samozřejmě

také na tom, jak se necháte strh-

nout prima atmosférou.

Ten, kdo nás již navštívil, ví, že

se snažím vymýšlet stále něco no-

vého. Trochu nás posouvat dál. Aby

bylo něco trochu jinak, ale aby to

byl stále příjemný cvičební zážitek.

Abychom si zacvičili pokaždé tro-

chu odlišně a přesto odcházeli vždy

s dobrým pocitem, že jsme si dali

do těla. Díky podpoře z Vincenta

jsou to pro letošek nové stepy!! 

A tak se náš bodystyling stává

opravdu p.o.c.t.i.v.ý.m!

Tak trochu se vám dnes nechce

a rozhodnete se cvičit „na jednič-

ku“? Ale klidně. Jen na ten step

prostě vystoupat musíte. Naštvalo

vás okolí, potřebujete se vyřádit

a od začátku lekce máte zařazenou

zběsilou trojku? Ale jistě. A když

u toho stepu ještě prodloužíte

krok, tak už vám garantuji, že ke

konci lekce už budete ve smířli-

vější náladě 

Kurzy jsou vedeny jako uzavře-

ná skupina, takže máte své místo

vždy jisté. Díky nově zavedené-

mu odhlašovacímu a rezervační-

mu systému máte vždy jistotu, že

budete 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!

Kurzy hubnutí

Věděli jste, že na 18. května

2019 připadá Evropský den obez-

ity? Osobně bych byla raději, kdy-

by na tento den připadal třeba Ev-

ropský den přiměřeně štíhlých

nebo Evropský den sportujících

a kvalitně se stravujících. Bohužel

to, že Evropa kopíruje celosvětový

trend zbytečných, a ve většině pří-

padů i nebezpečných kil navíc, je

smutné. Ještě smutnější je odhad,

že v roce 2030, tedy za necelých

11 let, bude trpět obezitou už 50%

populace.

Pevně doufám, že mezi ně pat-

řit nebudete. A kdybyste přece jen

zjistili, že se u vás nadbytečná ki-

la plíživě zabydlují, dejte jim „va-

le“. Pokud se vám podaří přijít dří-

ve, než vyzkoušíte všechny ty

„skvělé a zaručené diety“, po kte-

rých do půl roku zase přiberete,

vězte, že hubnutí vám půjde lépe.

My totiž společně nebudeme jen

Pfiijìte a uvidíte:
pondûlní kurz 19–20hod 

úterní kurz 19.30–20.30hod

ãtvrteãní kurz 20–21hod
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Pololetní kurzy PILATES ve Vinofii

Posílení, protažení i relaxace,

cvičení, které si oblíbíte.

Není Pilates jako Pilates, my jsme

se vydali cestou zdravotního cviče-

ní. Naši specializací je pohybová

metoda Pilates, ale obohacujeme ji

o různé druhy cvičení s principy

pro zdravá záda. Než se zapojíte

do pololetního kurzu, umožníme

Vám nejdříve ukázkovou lekci

ZDARMA. Do kurzu se můžete při-

pojit, i když už kurz začal.

Na našich lekcích se naučíte: 

❙ vnímat své tělo a jeho neduhy ve

správném držení

❙ jak udržovat v kondici své klouby

❙ jak se protáhnout 

❙ jak si pomoci od bolesti zad 

❙ jak správně dýchat

❙ jak tělo relaxovat 

❙ jak používat principy pro zdravá

záda v běžném životě

Na lekcích se seznámíte s různý-

mi cvičebními pomůckami: velké

a malé míče, pěnové válce, magic

circle, posilovací gumy, tyče atd.

Cvičíme zde: VINCENT – kul-

turní a vzdělávací centrum, Opo-

čínská 364, Praha Vinoř

Informujte se o volným místech

na emailu: studiozp@email.cz 

nebo na tel. čísle 731 485 125. 

Další info: www.studiozp.cz

Těšíme se na Vás… 

hubnout, ale zaměříme se na to,

abyste se naučili stravovat tak, jak

se můžete stravovat i za 10 let. Ne-

dostanete jídelníček. Ten si sami

vytvoříte. A budete vědět jak a proč.

Podíváte se nejen na to co jíte, ale

i proč. Tak, aby vaše váha už pře-

stala být mimo vaši kontrolu.

Jak dlouho ještě potřebujete

být obětí? 

Jak dlouho ještě potřebujete

hledat výmluvy?

A do jaké poloviny jste se

rozhodli patřit za 11 let? 

Přidejte se. V současné době si

můžete zvolit individuální kurz dle

vlastních časových možností nebo

přijďte s kamarádkou na kurz mi-

niskupinový. Na viděnou v KVC Vin-

cent nebo na www.primatelo.cz.

Pro prevenci Evropskému dni

obezity nabízím ve středu 15. květ-

na měření na bioimpendanční vá-

ze a krátkou konzultaci zdarma.

Objednat se můžete:

na tel. 602840905 

nebo mailem na 

janina.habartova@gmail.com.

Za větším kolektivem mohu po do-

mluvě přijet nebo se můžeme sejít

i v KVC Vincent. 

První ukázková lekce ZDARMA!!! Je nutné si rezervovat místo na ukázkovou lekci.
Pro více informací volejte: 731 485 125 nebo pi‰te studiozp@email.cz.

Pilates 
VITALITY 55+

âtvrtky
9–10 hod.

Tento kurz je vhodn˘ pfii bolestech zad a kloubÛ. Protáhne Vás, uvolní i po-
sílí. Je upraven pro vûkovou kategorii 55+ a nebo pro osoby se zdravot-
ním omezením napfi. po úraze nebo operaci. Cviky jsou jemnûj‰í s ohledem
na zdravotní komplikace a omezení. Pracuje se na uvolnûní a prokrvení
kloubÛ, na tûÏi‰ti a rovnováze, posiluje se stabilita a jemnû i bfiicho a sva-
ly kolem pátefie, postupnû dochází ke zlep‰ování rozsahu pohybu.

KURZ DEN NÁPL≈ KURZU

Volná místa:

Kurzy Den hodina lektor
Pilates mírnû pokroãilí Stfieda 8:15-9:15 Radana
Pilates Vitality 55 + Stfieda 17-18 Markéta
Pilates Stfieda 18-19 Markéta
Pilates Stfieda 19-20 Radana
Pilates âtvrtek 7:50–8:50 Markéta
Pilates Vitality 55 + âtvrtek 9-10 Markéta
Pilates mírnû pokroãilí âtvrtek 18-19 Radana
Pilates  âtvrtek 19-20 Radana
Pilates mírnû pokroãilí Nedûle 18-19 Radana
Pilates Nedûle 19-20 Radana
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Pfiímûstské tábory Vinofi

POHYB – V¯LETY – ZÁBAVA – HRY
Pro koho je urãeno?
Pro dûti od 5–9 let

Rezervace:
Kapacita je omezená.
Pfiihlásit se mÛÏete na www.studiozp.cz
Dal‰í info:
Radana ·torkánová
email: studiozp@email.cz 
mobil: 731 485 125 

Program: Kdy:

CENA: 2250,- / sourozenecká cena: 2100,-

KDE? 

VINCENT kulturní a vzdûlávací centrum, Opoãínská 364, Praha Vinofi
Kontakt: Radana ·torkánová, mobil: 731 485 125, studiozp@email.cz

Program bude pestr˘ jako loni.
Dûti budou trávit vût‰inu ãasu venku.

Téma tábora: „ZAPOJ SVÉ SMYSLY!“

KaÏd˘ den budeme probírat jeden z na‰ich smyslÛ,
budeme jej zkoumat a tematicky k nûmu bude ladûn cel˘ den.

Bûhem tábora si dûti uÏijí hlavnû pobyt venku:
❙ Procházky a hry v lese
❙ Pohybové hry v areálu parku Ctûnického zámku
❙ V˘let za nejkrásnûj‰ími v˘hledy na Prahu
❙ Celodenní v˘let 
❙ Koupání v fiece Jizefie
❙ Kreativní dílniãka

(program bude vÏdy uzpÛsoben poãasí)

O va‰e dûti se postarají:
Aneta Chmelová – uãitelka M·, sportovní trenérka
Dominika Lupinská – uãitelka Z· 1.stupeÀ, táborová instruktorka
Radana ·torkánová – instruktor cviãení Pilates, Pilates KIDS

Obûd, 2x svaãina, ovoce, pitn˘ reÏim, vstupenky a jízdenky zahrnuto v cenû

1. turnus:
15.–19.7. 2019

kaÏd˘ den 
8:00–16:30 hod.

2. turnus:
29.7.–2.8. 2019

kaÏd˘ den 
8:00–16:30 hod.
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Muzikály Hudební ‰koly Pavla Hokra v Mariapoli

BUDULÍNEK

Budulínek: Sofi Kroupová

Babička: Terezka Bičová

Dědeček: Filípek Divín

Liška: Anetka Palkovská

Lištičky: Adélka Bičová 

a Karolínka Jirásková

Vypravěč: Viky Koucká

Doprovod: Mája Koucká 

a Lucka Prášková

Šimon Šmíd

Marek Merhaut

Kubík Prášek

Máťa Prášek

Nelča Palkovská

Anet Divínová

Niki Merhautová

Emička Šidláková

Adélka Maxová

Marky Hiršalová

Juli Žúborová

Anička Löwensteinová

Viky Koucká

Sára Řepová

Mája Koucká

Bety Nováčková

Eliška Hladinová

Lucka Prášková

Dne 3.4. 2019 v 18:00 se kona-

lo představení v rámci Hudební

školy Pavla Hokra v Mariapoli.

Menší děti nacvičily muzikál od

Z. Svěráka a J. Uhlíře Budulínka

a ti starší se odvážili k secvičení

notoricky známého muzikálu Po-

máda. Celkem se zúčastnilo té-

měř 40 dětí, z nichž všechny nav-

štěvují KVC Vincent v rámci růz-

ných kurzů, především ale hrají

na hudební nástroj (klavír, flét-

na, kytara). Celé představení si

děti doprovázely samy na různé

nástroje, zpívaly a tancovaly. To-

to vystoupení bylo již čtvrté v po-

řadí po trilogii Tři bratři. Děti

předvedly skvělé výkony!

Kristýna Kučová, 

lektor hudebních kurzů

Kytara: David Řepa, Vanes Vrbovcová, Jess Vrbovcová

Klavír: Sára Řepová, Sofi Hadrabová, Katuška Kruchinová

Choreo: Juli Žúborová, Mája Koucká, Viky Koucká, Anička Orságová, Niki Merhautová, Anet Divínová, 

Lucka Prášková

POMÁDA

Sandy: Klárka Vyhnisová 

a Anička Velková

Danny: Tom Biskup

Kennickie: Jirka Macourek

Frenchy: Katuška Kruchinová

Rise: Vanes Vrbovcová

Petty: Jess Vrbovcová

Chacha: Anička Orságová



36

OTEVÍRACÍ DOBA KNIHOVNY
pondûlí 9–11 a 12–17 hod.
úter˘ 9–11hod.
ãtvrtek 9–11 a 13–19 hod.

Předškoláci z MŠ Vinoř byli na

návštěvě v knihovně. Povídali

jsem si o pohádkách. O tom, jak to

chodí v knihovně, jaké knihy si

můžou půjčovat. 

Děti si prohlížely knihy, které se

jim líbily.

Monika Lichtenbergová 

Noc s Adersenem

V pátek odpoledne proběhl

v místní knihovně Večer s Ander-

senem. Mezinárodní akce Noc

s Andersenem k podpoře dětské-

ho čtenářství je pořádána Klubem

dětských knihoven, svazem kni-

hovníků a informačních pracovní-

ků ČR k mezinárodnímu dni dět-
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ské knihy slavenému v den naro-

zení H.Ch. Andersena. 

V letošním roce se zúčastnily

děti ve věku 7–10 let, které mají

platnou registraci v místní kni-

hovně Vinoř. Andersenské odpo-

ledne začalo v 18 hodin a skončilo

ve 22 hodin.

Hlavní téma večera bylo Hans

Christian Andersen a jeho po-

hádky. Povídali jsme si o Ander-

senově životě, převyprávěli jsme

si některé pohádky. Chvíli jsem

četli a poslouchali pohádky z au-

dioknihy. Vyráběli jsme ocas ma-

lé mořské panny. Pro děti byly na-

chystané soutěže na hřiště i do

tělocvičny. Přichystaly jsem pro

ně také křížovky a luštění na da-

né téma. 

Při odchodu domů si děti odne-

sly spousty zážitků a nových vě-

domostí. Dostaly knihu a pohled-

nici vydanou k příležitosti Noci

s Andersenem 2019.

Děkuji všem dětem za milé od-

poledne a paní Kristýně Houštec-

ké za pomoc s přípravou a reali-

zací.    

Monika Lichtenbergová



Seznam kniÏních novinek I. ãtvrtletí

Vernerová Petra Druhá naděje

Procházková Iva

Soví zpěv

O kocourovi v botách

Carrington Ashley Jesika

Torrico Sara

Heidi, děvčátko z hor

Calonita Jen Krásky

Lánská Miroslava

Čistotný beránek

Kravička parádnice

Říha Bohumil

Divoký koník Ryn

Shipman Viola

Kouzelný náramek

Albom Mitch

První telefonát z nebe

Neff Ondřej Pět neděl v balonu

Denková Melita Prvorozený

Aspe Pieter Midasovy vraždy

Hudský Petr Zlatý časy

Schejbalová Thea

Bonaparťačka

Mráz Bohumír

Dějiny výtvarné kultury

Krsek Ivo Petrus Paulus Rubens

Grešík Valdemar

Psychotronika a bylinná léčba

Svoboda Ludvík 

Encyklopedie antiky

Bauer Jan 

Co se nevešlo do dějepisu

James Henry

Malá cesta po Francii

Porter Max Žal je to s křídly

Nesvadba Josef

Hledám za manžela muže

Wyndham John Den Trifidů

Castro Adam-Troy

Gustík Smutník a strašidelný trezor

Česká říkadla

Kobylka Karolínka

Gustík Smutník a kradač lidí

Česká republika

Punke Michael Zmrtvýchvstání

Hánová Eva

Odmaturuj ! z literatury 1

May Karel Syn lovce medvědů

Harel Isser

Mosad: operace Eichmann

Alain-Fournier

Kouzelné dobrodružství

Trujillo Eduardo

Vlaky a železnice

Valtonen Jussi

Oni nevědí, co činí

Brown Janelle

Naposledy se ohlédni

Denková Melita

Já, zamilovaná Isabela, a tajemný

rytíř Matias

Burdett John Bangkok

Krumlovská Olga

Jak být dlouho živ a zdráv

Arráez Sol Malé ženy

Nesser Hakan Muž bez psa

Brizzi Fausto 

Máš mě vůbec rád?

Walló Olga

Kráčel po nestejně napjatých 

lanech

Deaver Jeffery Zapadákov

Roberts Nora Rudý šál

Harisimová Pouta z pavučin
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❙ Provozní a technické změny

ve škole

Je dokončena přístavba dvou tříd

mateřské školy na zahradě školky

v Mikulovické ulici. V současnos-

ti se třídy vybavují nábytkem a pro-

vádí se úprava zahrady s osazením

herních prvků. Kolaudace pro-

běhne v dubnu a provoz bude za-

hájen od září 2019. V březnu bu-

de dokončeno také hřiště na

školním dvoře (doskočiště a oplo-

cení).

❙ 23. – 26. 4. 2019 se uskuteční

zájezd do Bratislavy, Budapešti

a Vídně.

❙ 6 .a 7. 5. 2019 se bude konat zá-

pis do MŠ – všechny informace na

webu školy.

❙ V obvodním kole matematické

olympiády v kategorii 5.tříd zví-

tězila K. Vyhnisová a M. Koucká

byla úspěšnou řešitelkou. Velkým

úspěchem bylo 5. místo A. Beneše

v kategorii 9. tříd, kde se před ním

umístili pouze žáci z víceletých

gymnázií. O náročnosti této kate-

gorie svědčí pouhých devět ús-

pěšných řešitelů, z toho sedm

z gymnázií.
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Ze Ïivota ‰koly

Osmáci a osmáky aneb ‰kolní veletrh fiktivních firem 2019

Veletrh fiktivních firem je pro-

jektem žáků 8. ročníků pro děti ce-

lého I. stupně ZŠ Vinoř. Veletrh

proběhl 25. ledna 2019 v tělocvič-

ně školy. Zúčastnilo se ho celkem

11 firem (47 žáků 8. tříd) a 480 dě-

tí z 1.–5.tříd. 

Na začátku školního roku nás

s tímto projektem seznámily v před-

mětu Člověk a svět práce naše uči-

telky Soňa Tomková a Táňa Gro-

chálová. Založili jsme fiktivní firmy

o 3–5 členech a zvolili si ředitele,

účetní, reklamního pracovníka, kre-

ativce, někdy i maskota firmy atd.

Rozdělili jsme si práci tak, aby nám

firma co nejlépe fungovala. Každá

skupina si obstarala sortiment či zá-

bavu, za kterou jsme dostávali od

zákazníků zaplaceno. Aby si děti ne-

musely brát skutečné peníze, udě-

lali jsme fiktivní měnu – osmáky. 

Celé pololetí jsme se na veletrh

připravovali. Nejtěžší a nejdůleži-

tější bylo vymyslet, čím své mladší

spolužáky překvapíme. Nechtěli

jsme opakovat výrobky a nápady

z minulého roku.

Několik firem nabízelo pohoště-

ní (cukrovou vatu, koláče, sušenky,
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muffiny) nebo nápoje (míchané

koktejly, džusy, ovocné nápoje).

To vše bylo přichystáno v „občer-

stvovně“ u tělocvičny. Ostatní fir-

my v tělocvičně přichystaly pro

děti nejrůznější soutěže, autodrá-

hu, střelnici, sportovní hry nebo

tanec na koberci. Nejvíc malé zá-

kazníky lákala firma Maxy Market,

kde si mohli vyzkoušet zatočit vel-

kým kolem štěstí, vytočit si a spl-

nit úkol a jako bonus si odnést do-

mů něco pěkného.

Před veletrhem jsme navštívili

všechny třídy I. stupně a osobně

jsme děti pozvali. Také jsme jim

ukázali video = reklamu našich vý-

robků. Sami jsme videa natáčeli,

hodně jsme se u toho pobavili,

a hlavně jsme byli překvapeni na-

dšenými reakcemi menších spolu-

žáků…

V den veletrhu jsme si připravi-

li stánek, rozvěsili reklamní pla-

káty a nacenili své výrobky. Další

čtyři hodiny jsme se už věnovali

zákazníkům. Potěšilo nás, že mezi

nakupujícími byly i naše paní uči-

telky třídní. Podívat se přišel i pan

ředitel.

Po skončení veletrhu jsme

v bance (v kabinetu TV) sečetli

vydělané osmáky a vyhodnotili

nejúspěšnější firmu. Byla to spo-

lečnost Maxy Market. Odměnou

a překvapením pro tuto firmu by-

la úniková hra pro celou skupinu. 

Domů jsme odcházeli všichni

unavení, ale nadšení z projekto-

vého dne, který se všem líbil. 

Díky této akci jsme se naučili

různým dovednostem, jako např.

spolupráci a rozdělování úkolů

v rámci skupiny, strategickému

myšlení.

Žáci a žákyně 8. tříd
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Hlasy zákazníků:

Sofie: „Moc mi tam chutnal ci-

tronový řez a ještě cukrová vata.

Bylo to tam moc pěkné! V kole

štěstí jsem vyhrála plyšového

křečka. Nejvíc se mi líbila firma

V krabičce.“

Jirka: „Líbilo se mi tam hlavně

střílení z nerf pistole a ježdění

s auty.“

Pavla: Bylo to bezva. Byla jsem

na Kole štěstí, házela plechovka-

ma, střílela na terč, jedla muffiny

atd. Něco jsem vyhrála, něco ne.

Bylo to hezké. Je vidět, že se ti os-

máci opravdu moc snažili…“

Anežka: Když mě vyschlo v kr-

ku, potěšil mě Sladký bar… měli

velký výběr nápojů.“

Honza: „Mně se tam líbilo, že

všechny firmy měly něco jiného.“

Fiktivní firmy:

MAXY MARKET

ABAMA

TOMBOLA ŠTĚSTÍ

STŘELNICE

V KRABIČCE

MUFFINÁRIUM

ANLAF S DRINK

KUŠIŠÁCI

ZÁVODNÍCI

SLADKÝ BAR

HOD MÍČKEM
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LyÏafisk˘ kurz 2019

Jako každoročně proběhl v týd-

nu od 2. 3. do 9. 3. 2019 ve Stráž-

ném v Krkonoších tradiční lyžař-

ský kurz pro žáky sedmých tříd.

Na letošní výcvik se vydal rekord-

ní počet žáků - 51 účastníků, 102

párů lyží (sjezdové a běžkové), a to

vše měli na starost 4 učitelé. Pra-

videlně jsme střídali běžecké

a sjezdové lyžování. Pestré bylo

i počasí. Přes sněhovou vánici,

déšť, zataženo, polojasno až po

nádherný slunečný den (v ten

jsme se vydali na celodenní výlet

na běžkách). Spousta lyžování,

hodně legrace, navázání nových

přátelství, a v neposlední řadě se-

známení s životem na horách, to

vše byl letošní lyžařský kurz!

Moc děkuji kolegyním Petře Cit-

tové, Slávce Lupačové a externímu

instruktorovi Tomáši Kotherovi,

kteří se prakticky 24 hodin denně

věnovali s úsměvem a dobrou ná-

ladou všem dětem.

Mgr. Eva Titěrová 

vedoucí zájezdu
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Lyžák slovy žáků:

❙ Nejvtipnější moment pro mě by-

ly všechny mé pády na běžkách.

❙ Nejdrsnější zážitek byl, když

jsme jeli ze Strážného na Pláně.

Cestou sněžilo tolik, že to byla

snad vánice. Bylo to skvělé do-

brodružství!

❙ Za nejsilnější zážitek na letošním

lyžáku považuji večerní program

každé třídy.

❙ Sjíždění kopce bylo pro mnohé

těžší než výstup. 

❙ Nejvtipnější na celodenním vý-

letu na běžkách bylo, když si jeden

z kluků zlomil obě hůlky a potom

ještě spadl z kotvy.
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V˘tvarné krouÏky v Z·

Některé děti, které ke mně cho-

dily na výtvarný kroužek, už dávno

vyšly školu. A těch, co navštěvují

výtvarné kroužky v tomto roce, je

skoro šest desítek. Malujeme, kres-

líme, vyrábíme, tvoříme. Ukázky

z našich prací budete moci shléd-

nout na výstavě, kterou plánujeme

Na Rychtě od 18. do 30. května. Tě-

šíme se na vaši návštěvu.

Mgr. Ludmila Obručová 

PonoÏkov˘ den

21. března je Světový den Dow-

nova syndromu, geneticky pod-

míněného onemocnění, které je

způsobeno poruchou 21. chro-

mozomu (ten je v případě Dow-

nova syndromu tvořen třemi mís-

to dvou – páru chromozomů).

Ponožkový den má poukázat také

na to, že i lidé s Downovým syn-

dromem jsou součástí naší spo-

lečnosti. Letos je tento den věno-

vaný všem, kteří jsou jiní.

Dnes ráno si proto 337 dětí

a učitelů z naší školy vzalo na kaž-

dou nožku jinou ponožku. I naše

škola se tak zapojila do aktivity Po-

nožkový den, která vznikla pro vy-

jádření podpory lidem s Downo-

vým syndromem. 

Kromě nejrůznějších aktivit ve

třídách jsme uspořádali celoškol-

ní soutěž, kdo uhádne, kolik lidí

se do ponožkového dne v naší

škole zapojilo. V odpovědní kra-

bici se sešlo celkem 293 tipů, ví-

tězný odhad předpokládal 339

zapojených „ponožkářů“. Hlavní

cenou byly (jak také jinak) po-

nožky. Stranou nezůstaly ani dě-

ti z družiny a některé třídy ma-

teřské školy.

Táňa Grochálová 
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Zápis do 1.tfiíd

Letos proběhl 3. a 4.dubna. Cel-

kem přišlo k zápisu 94 dětí. Ve

školním roce 2019/2020 budeme

otevírat 3 třídy, přijaty budou

všechny děti splňující kritérium

číslo 1, tj. bydliště dítěte a alespoň

jednoho z rodičů v Praze – Vino-

ři. Ostatní děti z kapacitních dů-

vodů přijmout nemůžeme.

Legendy odcházejí

Vinořská škola má jednu hez-

kou specifickou vlastnost. V jejích

pedagogických řadách bylo a i v sou-

časnosti je hodně učitelů, kteří se

v začátcích své dráhy zde ocitli,

a potom zůstali až do důchodu.

Všichni tito pedagogičtí profesio-

nálové vždy tvořili opěrný pilíř

sboru a pomáhali profesionálně

vyrůst mladším kolegům.

Dovolte, abych vzpomenul ty,

kteří žijí a naší škole stále zacho-

vávají svou přízeň. Paní Hana

Staňková, 30 let ve Vinoři, z toho

11 let ředitelkou. Paní Eva Bursí-

ková, 35 let na naší škole, ta zde

začala a i skončila. Paní Marie Šmi-

dochová, 36 let v naší škole a po-

tom ještě několik záskoků v dů-

chodu, paní Marie Jindrová, 41 let

ve Vinoři, tento rekord už asi ni-

kdo nepřekoná. 

A už se dostávám do součas-

nosti. V roce 2017 odešla do dů-

chodu po 35 letech u nás paní Ma-

rie Vyskočilová a o rok později po

39 letech paní Eva Henzlová. Obě

výborné učitelky I. stupně, ale už

zase na zkrácený úvazek nebo na

zástup působí zpět v našich řa-

dách.

Letos končí po 37 letech na vi-

nořské škole paní Jaroslava Hrubá

a po 35 letech pan Martin Sýkora.

Jarka Hrubá, vynikající učitelka

češtiny a dějepisu, pracovala zá-

roveň jako koordinátorka školní-

ho vzdělávacího programu a před-

seda odborové organizace. Po

celou dobu jejího vedení odborů

byla vždy vzájemná shoda s vede-

ním školy, všechny záležitosti jsme



vždy vyřešili k vzájemné spokoje-

nosti obou stran. Martin Sýkora,

žáky milovaný tělocvikář a učitel

technických prací, byl zároveň ne-

uvěřitelných 31 let zástupcem ře-

ditele školy, od roku 1995 vedl

i veškeré účetnictví školy. Staral se

především o věci technické, to jak

pěkně dnes škola vypadá, je pře-

devším jeho práce. Kromě toho

zorganizoval 33 lyžařských výcvi-

ků a uspořádal bezpočet sportov-

ních soutěží. A pro mne ještě jed-

na úžasná vlastnost – za 28 let

společného sezení v naší malé ře-

ditelně, jsme sice občas měli růz-

ný názor, ale nikdy jsme se nepo-

hádali a vše vždy vyřešili v klidu

dohodou.

Školu bez těchto kamarádů si

nějak neumím představit, ale čas

nikdo nezastaví. Oba dopředu za-

školili své nástupce ve funkcích,

hladký chod školy není ohrožen.

Navíc v našich řadách je dost dal-

ších učitelů, kteří k nám přišli ja-

ko mladí, a dnes jsou v nejlepším

věku oporami sboru. Přál bych

jim i škole, aby jednou odcházeli

po takové úspěšné kariéře ve vi-

nořské škole, jako jejich současní

kolegové.

Všem výše jmenovaným učite-

lům děkuji za krásnou spolupráci

a vše, co pro školu udělali. No

a těm čerstvým důchodcům přeji

dlouhá léta zaslouženého pedago-

gického odpočinku a budu se těšit

na každé další shledání.

Alfred Teller 

ředitel školy

Někteří z pedagogických pra-

covníků se během své učitelské ka-

riéry ve Vinoři stali symboly naší

školy, a v tom nejlepším smyslu

i jejími legendami. Čtyřem z nich

jsme položili stejné otázky:

1. Kolik Vám bylo let, když jste

přišel do školy ve Vinoři?

2. Co Vás jako úplně první napad-

lo, když jste poprvé vstoupil

/vstoupila do vinořské školy?

3. Vzpomenete si na nějakou ve-

selou příhodu z hodiny?

4. Proč jste se stal učitelem?

5. Máte nějaký vtipný přeřek z vy-

učování?

6. Po čem se Vám bude stýskat?

7. Na co se těšíte? Jaké máte plány

do budoucna?

A tady jsou jejich odpovědi:

druhé“. „Jak podruhé?“ Chlapec

začal vyprávět, že se v noci pro-

budil a myslel, že rodiče jsou už

v práci. Rychle se oblékl, vzal taš-

ku na záda a pospíchal. Naštěstí ho

všímavý kolemjdoucí odvedl do-

mů. Rodiče byli u sousedů na ná-

vštěvě a nebylo ráno. Po letech

jsem se svěřila matce s tímto pří-

během. Myslela, že o ničem nevím,

ale učitelé v první třídě vědí vše,

vážení rodiče! 

4. Měla jsem štěstí na fajn uči-

tele, kdy jsem byla sama žákyně

1. stupně. Svoji představu jsem si

idealizovala, až do doby rozhodo-

vání o povolání. Nelitovala jsem.

5. Časté dětské přeřeky:

Kozel – kozačka – kůzle

Beran – beranice – beránko

Had – hadice – háďátko

6. Po peprných historkách ma-

lých žáků.

7. Ve zdraví a v kondici si užívat

důchodový věk.
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Paní učitelka Mgr. Eva Henzlová

1. Bylo mi 23 let, nastupovala

jsem jako čerstvá absolventka Pe-

dagogické fakulty v Hradci Králo-

vé. V roce 1979.

2. Nadšení, radost, pokora. Sta-

rá škola na Vinořském náměstí

měla zvláštní generační osobitou

atmosféru. Navíc mě uváděly do

učitelské praxe zkušené učitelky

paní Telenská, Machačová, Šmar-

dová, Boudová a Šmidochová.

3. Stalo se to krátce po Váno-

cích. Ráno, když přišly děti do ško-

ly, byla ještě tma. Hned první ho-

dinu mi jeden žáček říká: „Paní

učitelko, já už jsem tu dnes po-

Paní učitelka 

Mgr. Jaroslava Hrubá

1. Do vinořské školy jsem na-

stoupila hned po ukončení peda-

gogické fakulty, bylo mi 24 let. 

2. Hned po vstupu mě přivíta-

la prosluněná chodba, vůně pas-



telek, mýdla a svačin. Tehdy tak

školy opravdu voněly. To se mi

moc líbilo. Ale škola se mi zdála

hrozně malá a mimo centrum. Tak

jsem si řekla, že tu zůstanu rok

a pak půjdu učit na gymnázium.

Za pár týdnů se Vinoř stala mým

druhým domovem a neuměla

jsem si představit, že bych odešla

jinam. První prázdniny pro mě by-

ly nekonečné, jak jsem se těšila na

nový školní rok.

3. Veselých příhod se děje mno-

ho. Ze třídnice proti mně vypo-

chodoval pavouk a než jsem si

uvědomila, že je umělý, pěkně

jsem se vyděsila. Schovala se mi

třída a já je musela hledat, rozpo-

vídala jsem se o Romeovi a Julii

a najednou jsem si nemohla vzpo-

menout, kdo se otrávil a kdo pro-

bodl. Jedna moje třída se se mnou

krásně rozloučila mnoha květina-

mi, protože druhý den jsem na-

stupovala do nemocnice. Ale dru-

hý den jsem se vrátila, protože

v nemocnici měli nečekané příjmy

a mě nevzali. 

4. Od první třídy jsem měla jas-

no. Nejdříve se mi líbilo, že paní

učitelka píše červeným inkoustem

a dává známky. Vždycky jsem mě-

la výborné učitele, opravdové

osobnosti. To, co umím z češtiny

a co opravdu používám, umím ze

základní školy a z gymnázia. Oni

dokonale zvládali proces předá-

vání znalostí a to mě od dětství lá-

kalo, i když tehdy jsem to neumě-

la pojmenovat, ale vyučovala jsem

každého, kdo mi to doma dovolil,

hlavně mladší sestru.

5. Čím jsem starší, tím je přeře-

ků víc. Třeba: Dáme židle na hory.

Nejhorší je, když se přeřeknu při

dějepisu a pak mi vítězí špatná stra-

na. Děti těžce nesou, když jim ří-

kám jménem staršího sourozence,

nebo dokonce jménem rodiče. Jak

si jednou zafixuji jméno a příjme-

ní, těžko si zvykám na novou vari-

antu. Často také uvádím jiné číslo

stránky, než mám na mysli, a píšu

úplně jiný měsíc, ale žáci jsou vel-

mi tolerantní a vždy mě usměrní.

6. To je hodně těžká otázka. Já

moc ráda učím mluvnici a sloh, tak-

že po tom se mi bude stýskat urči-

tě. Bude se mi stýskat po některých

vyučujících, kteří jsou mými přáte-

li, obohacují můj život a jsou pro

mě pevným bodem ve školním

stresu. Bude se mi stýskat po míst-

nosti v přízemí vedle sborovny,

kde jsem strávila celý profesní ži-

vot se všemi svými třídami a kte-

rou mi zařídili rodiče z řad mých

bývalých žáků. Nejvíc se mi ale bu-

de stýskat po vzácných chvílích,

kdy žáci udělají něco, co vás vezme

za srdce a naskočí vám husí kůže

a jdou vám slzy do očí. Třeba se jim

něco povede, nebo vám prostě při-

jdou poděkovat. Nebo sami nacvičí

akademii, mají nápad, respektují

se, spolupracují, jsou zajedno, jako

byla moje třída před rokem.

7. Těším se na klid a ticho. Nebu-

de mě řídit zvonění budíku a škol-

ního zvonku. Budu zodpovídat jen

za sebe. Čeká na mě řada knih, míst,

zážitků, nových znalostí, zahrada,

všechno, co ráda dělám. Neplánuji.

Jak říká básník Jaroslav Seifert – ně-

co krásného končí, něco krásného

začíná. Nechám se překvapit. Těším

se na to. Držte mi palce.

Paní učitelka 

Mgr. Marie Vyskočilová 

1. Po ukončení vysoké školy

jsem ve 26 letech nastoupila na

své první učitelské místo-na ZŠ ve

Vinoři, kde jsem do dnešní doby.

2. Rozhodně jsem nepomyslela

na to, že mám před sebou tak dlou-

hé roky na této škole. Pocity byly

smíšené – od radostného očekává-

ní nových věcí až po určitý druh

obav, co mě čeká, jaké to vše bude. 

3. Mezi prvními dětmi, které

jsem učila byl i Josef Nový (ed: pří-

jmení změněno). Učili jsme se na-

depsat si svým jménem sešit ve

tvaru: „J. Nový“. Po dlouhém vy-

světlování to Pepíček zvládl takto:

„J. Pepa“.

4. Asi jsem k tomu směřovala

přirozeně. Už můj třídní učitel na

ZŠ mi po letech přiznal, že ve mně

viděl učitelku již v šesté třídě ZŠ,

kdy nás převzal pod svá křídla. 

5. Vím, že jsme se mnohokrát

zasmáli, o vtipné přeřeky nebyla

nouze na obou stranách. Např. v ho-

dině prvouky (3. ročník): „Děti,kdo

stojí v čele Prahy a řídí naše hlavní

město?“ Na tuto otázku se mi do-

stalo odpovědi: „Pan radiátor!“

6. Práce učitele je těžká a ná-

ročná, ale přináší krásné i dojem-

né momenty. Bude mi chybět dět-

ská přímočarost a upřímnost. Je to

krásný pocit, když vejdete do tří-

dy a tabule je pokryta srdíčky

a mezi nimi vzkaz: „You are the

best teacher.“ Obrázky od dětí

s podobnými vzkazy a hezká slova

47



uznání od rodičů – to je to, co mi

bude určitě chybět. 

7. V příštím školním roce bych

se ještě ráda několik hodin týdně

v naší škole dětem věnovala a pak

uvidím, co život přinese... 

Budu vzpomínat na pěknou

řádku dětí, kterým jsem dávala zá-

klady vzdělání a jejich rodiče, kte-

ří mi pomáhali a vycházeli vstříc.

Všem za to moc děkuji.

Pan učitel Martin Sýkora

1. Do školy ve Vinoři jsem na-

stoupil po vojně ve 28 letech.

2. Překvapilo mě jako tělocvi-

káře, že škola nemá tělocvičnu ani

hřiště. 

3. Marně pátrám ve své paměti.

Myslím, že na tuto otázku by s ra-

dostí odpověděli někteří naši žáci.

4. Při studiu na VŠ jsem praco-

val jako trenér kanoistiky ve stře-

disku mládeže. Po ukončení studia

jsem se stal trenérem z povolání.

Během vojenské služby však byla

střediska vrcholových sportů, kte-

rá nebyla zařazena v olympijských

disciplínách zrušena. To bylo vlast-

ně důvodem, proč jsem se ocitl ja-

ko učitel tělesné výchovy ve Vinoři. 

5. Ne že bych byl tak neomylný,

spíše asi už sklerotický, protože

mě opravdu nic nenapadá.

6. Určitě to bude kolektiv spo-

lupracovníků, ve kterém jsem strá-

vil 35 let. 

7. Mám dva vnuky, s kterými

bych chtěl strávit více času než do-

posud. Těším se i na mé další pů-

sobiště, které bude zcela odlišné

od práce ve škole, a kde chci ještě

pár let před definitivním odcho-

dem do důchodu pracovat. 

...legendy odcházejí. Bude se

nám stýskat.
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Gratulace

Z ME v taekwondu se z italského Rimini vrátila paní učitelka Jana Kovářová se ziskem zlaté, stříbrné a dvou

bronzových medailí.  Děti v mateřské škole jsou na sportovním kroužku opravdu v dobrých rukou.

Moc gratulujeme. 
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Ze Ïivota matefiské ‰koly

Od ledna do prvních jarních

dnů děti ve školce prožily

spoustu zajímavého, kdy se

nám různé projekty prolínaly

s akcemi. 

V zimě děti vyráběly budky pro

ptáčky a pak pozorovaly, jak si lé-

tají pro potravu. Tím moc pěkně

získávaly vztah k přírodě, ptáč-

kům i zvířátkům. V projektu bře-

zen, měsíc knihy navštívily před-

školní děti místní knihovnu. Zde

se dozvěděly zajímavosti o kni-

hách a také, jak se s nimi zachází.

Ve školce si na knihovnu hrály.

Když venku mrzne, ve třídě Sovi-

ček se pravidelně koná Hawaii pár-

ty. A vždy je to velká legrace a pri-

ma zábava. Předškolní děti začaly

pravidelně chodit do tělocvičny zá-

kladní školy. Až z nich budou ško-

láci, budou zdatní sportovci. Velice

zajímavou přednášku si vyslechly

děti ze třídy Včeliček. Seznámily

se s činností pořádkové, dopravní

a zásahové policie. Měly možnost

vyzkoušet si otisky prstů, či stěry

otisků z hrnečku. Děti ze všech

tříd navštíví Policie ČR s bezpeč-

nostním programem během měsí-

ce dubna. Všem dětem se líbila

Doktorská pohádka divadla Prima

den. Klaun Pepino s pejsky, to by-

la jedna velká paráda. Na jeho

klauniádu se děti každoročně moc

těší. Nasmály se a pobavily oprav-

du báječně. A pejsci byli opět úžas-

ní. Do divadla v Horních Počerni-

cích se vypravily předškolní děti

na pořad s Míšou Dolinovou s ná-

zvem Křoupat zdravě, dá se hravě.

Představení bylo zábavné, pouč-

né, děti byly nadšené. Pro mladší

děti byla ve školce připravena



pohádka Pes a drak divadla 100

dortíků. Úžasná akce s názvem Dě-

ti v silničním provozu se konala na

dopravním hřišti v tělocvičně zá-

kladní školy. Děti si mohly vy-

zkoušet jízdu autíčky, naučily se

dopravní značky a základní pravi-

dla silničního provozu. Krásné

masky, zábava, ten kdo tančí, vy-

hrává! V tomto duchu se nesl kar-

neval ve všech třídách mateřské

školy. Zábava to byla vskutku vel-

kolepá a masky měly děti i paní

učitelky nádherné. Teď už před-

školáky čeká návštěva našich ka-

marádů v základní škole a moc se

těšíme na jarní pohádku divadla

Koloběžka, která se jmenuje Na

návštěvě v Broučkově. O ní a dal-

ším dění v mateřské škole Vám po-

víme zase příště.

Za kolektiv MŠ Jana Kovářová
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Pofiad bohosluÏeb o Velikonocích:
Vinofisk˘ kostel:
Zelen˘ ãtvrtek 18:00 m‰e sv.

Velk˘ pátek 15:00 kfiíÏová cesta
18:00 Velkopáteãní obfiady

Bílá sobota 19:30 Slavnost Vigilie Zmrtv˘chvstání Pánû
Nedûle 10:30 m‰e. sv. – BoÏí hod velikonoãní
Pondûlí 10:30 m‰e sv.

Satalická kaple:
Nedûle 10:45 m‰e. sv. – BoÏí hod velikonoãní
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Ze Ïivota farnosti

Drazí obyvatelé Vinoře,

jménem farnosti bychom vás

všechny chtěli upřímně pozdravit.

Nebude to dlouho trvat a bu-

deme prožívat Velikonoce. Polož-

me si otázku, co jsou to Velikono-

ce? Pro někoho jsou to svátky

jara, pro někoho dva dny volna

v týdnu navíc, pro někoho příle-

žitost odcestovat na chatu, chalu-

pu nebo do zahraničí, pro někoho

období s hlubokým duchovním

podtextem.

Na konci postní doby vstupuje-

me do týdne, který nese označení

svatý – Svatý týden.

Ve čtvrtek tohoto posvátného

týdne si křesťané připomínají chví-

le, kdy Pán Ježíš ve večeřadle umyl

učedníkům nohy. Byla to tenkrát

velká lekce lásky a lidskosti, lekce

služby bližnímu. I v tomto je nám,

křesťanům, Ježíš vzorem, sloužit

těm, kteří jsou okolo nás.

Na Velký pátek si připomínáme

smrt Pána Ježíše na kříži. Na prv-

ní pohled veliký zmar a lidská pro-

hra. Velkým pátkem však toto dra-

ma nekončí. Posléze poznáme, že

jeho smrt je za každého z nás.

V sobotu večer, po západu slun-

ce, si připomínáme Slavné Kristo-

vo vzkříšení, které mění zmíněný

páteční zmar ve Vítězství Krista

Pána nad smrtí.

Neděle velikonoční, největší křes-

ťanský svátek, Kristovo vzkříšení je-

nom umocňuje. Připomínáme si, že

Kristovo vzkříšení nás přesahuje,

ale zároveň je to uvědomění si pro

nás pro všechny, že smrt nemá po-

slední slovo a život v jiné dimenzi

pokračuje dál. To je naše křesťanské

vyznání víry. Tvou smrt zvěstujeme,

Tvé vzkříšení vyznáváme… 

Ať jsou pro vás, nás, Velikonoce

dny svátků jara, dny volna navíc,

cestování či slavení Kristova vzkří-

šení, přejeme všem mnoho dobré-

ho, radost a pokoj do vašich srdcí.

Samozřejmě přijměte pozvání,

pokud budete chtít, ke slavení ve-

likonočních dnů tajemství, do na-

šich společenství – kaple satalické

či kostela vinořského.

S pozdravem a úctou k vám

P. Stanislaw Góra 

jáhen Alois Koláček

Farní akce nejen pro dûti

Křížová cesta

V úterý 9. dubna se konala již

tradiční Křížová cesta lesem. Sešli

jsme se v hojném počtu mezi ryb-

níky V Obůrkách. Děti si předem

připravily batůžek, svíčku, klací-

ky a kamínky a dáreček s pře-

kvapením. Připomněli jsme si, že

se na velikonoční svátky připra-

vujeme nejen tím, že si něco od-

řekneme, ale také tím, že si vzá-

jemně pomáháme, umíme se

obdarovat, naslouchat si, být si

blízko bez ohledu na věk, povahu

nebo zájmy.

Dětský den

Na již tradiční Dětský den Vás

zveme v neděli 2. června od 15:00

hod. na farní zahradě. Děti čeká

mnoho překvapení, úkolů, her,

skákací hrad, lanová dráha, a na-

konec i odměna za vytrvalost, ši-

kovnost, talent, který děti z Vino-

ře bezpochyby mají. Na všechny se

těší za organizátory rodiny Foco-

lare, farnost Vinoř, kulturní výbor

Městské části Praha-Vinoř a Sokol.

Do příprav se můžete zapojit i vy,

přihlaste se manželům Badaničo-

vým nebo Marii Novákové.

Blešák s táborákem

Na závěr školního roku nás če-

ká v úterý 11. června od 17:00 hod

tradiční blešák s táborákem. Tým

tvoří děti a dospělí z řad rodičů

z farnosti, z Vinoře a okolí. Zapo-

jit se můžete všichni, součástí bý-



52

vala i ochutnávka zdravých vý-

robků (napekly mladé maminky

z Vinoře), burza dětského obleče-

ní pro miminka, nebo bleší salón,

který nám připravili dospívající.

Fantazii se meze nekladou. Při-

hlásit ke spolupráci se můžete Ma-

rii Novákové, kontaktní mail: 

novakpm@volny.cz. 

JiÏ tradiãnû se na‰e farnost pfiipojí k celostátní Noci kostelÛ.
Srdeãnû vás v‰echny zveme.

www.nockostelu.cz

Program:

18:00 – M‰e svatá

18:45 – Zahájení v˘stavy 

„Jak jsme Ïili s církví v dobû normalizace“
Interaktivní v˘stava k 30. v˘roãí Sametové revoluce.
Vzpomínky a dobové pfiedmûty na‰ich pamûtníkÛ.

19:00 – V˘klad historie farnosti a kostela

19:30 – Hudební vystoupení dûtí z umûlecké ‰koly „VinoHra“

Cel˘ veãer aÏ do 22:00 hodin mÛÏete
❙ poslechnout si varhanní hudbu
❙ zúãastnit se komentované prohlídky varhan
❙ prohlédnout si s prÛvodci zákoutí kostela a vûÏ
❙ ochutnat me‰ní víno
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Vinofi‰tí skauti zvelebují Podskalí

Třetí lednová sobota se V Pod-

skalí nesla nejen ve znamení krás-

ného slunečného počasí, ale i ve

znamení velké brigády. Na po-

zemku, který od městské části do-

stal k užívání vinořský skautský

oddíl, se sešla téměř šedesátka

malých i velkých brigádníků. Vět-

šina brigádníků byla z řad rodičů

dětí z oddílu, notně je podpořili

členové spřátelené vinořské Kul-

turní komise (jeden dokonce i se

svými zaměstnanci). Pozemek po

bývalé zahrádkářské kolonii byl

dlouhá léta opuštěný a značně za-

nedbaný. Do práce se pustily hned

tři motorové pily, aby vyřezaly

džungli náletových dřevin. Sou-

časně se likvidovaly zbytky skle-

níků a zahrádkářských domků

a také velký objem odpadků z čer-

né skládky. Naložily a odvezly se

dva vrchovaté devítikubíkové kon-

tejnery s odpadem. Pozemek po

zásahu brigádníků značně pro-

koukl, ale práce samozřejmě ne-

končí. Na jaře nastoupí těžká tech-

nika, aby pomohla vytrhat pařezy

a srovnat terén pozemku. Pak už

bude možné začít využívat prostor

pro oddílové schůzky. Městská

část přislíbila také umístit na po-

zemek buňku jako prozatímní zá-

zemí a klubovnu. 

Moc děkujeme všem zúčastně-

ným za vložený čas a energii

a městské části za pokrytí nákladů

za odvoz a likvidaci odpadu. Část

Podskalí se díky tomu probudila

k novému životu. Že je tu krásně

vnímají i samy děti – zvolily si to-

tiž oddílový název Podskaláci!

Baráãníci

V sobotu 19.ledna se konalo ba-

ráčnické sezení Na Rychtě. Tetičky

hodnotily činnost tohoto spolku

v loňském roce. Jako vždy nechy-

běla poučná slova tetičky vzdělava-

telky, milé básně tetičky Ševčíkové

a zprávy o činnosti a účetnictví. By-

ly také přijaty dvě nové členky,

které složily baráčnický slib. Na-

konec zazněla baráčnická hymna

a následovala volná zábava. 
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V˘roãní schÛze Rybáfiského spolku Vinofie se konala 16. února
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Zahrádkáfii

Vzpomínka na zimu v zahrádkářské kolonii.

23. 3. se konala výroční schůze zahrádkářského spolku Na Rychtě

V březnu jsme Na Rychtě natáčeli s paní Jiřinou Bohdalovou. 

Pan Škop předváděl pletení pomlázek, příspěvek jste mohli vidět v pořadu Hobby naší doby.
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Velikonoãní v˘stava zahrádkáfiÛ
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Spoleãenská kronika

Blahopfiejeme na‰im obãanÛm, ktefií oslavili v 1. ãtvrtletí roku 2019

svá Ïivotní jubilea a souhlasili s uvefiejnûním ve Vinofiském zpravodaji

Leden

ŠTĚPNIČKA Miloslav 85 let

VOKÁL Josef 91 let

Únor

NEDVÍDKOVÁ Miluše 85 let

KAŇKOVÁ Jana 75 let

NASTUNEAK Jiří 75 let

DEYLOVÁ Milada 80 let

ŠKALOUDOVÁ Ludmila 75 let

Březen

MATOUŠEK Josef 75 let

VESELÁ Jiřina 70 let

PYTLÍKOVÁ Věra 91 let

VEINERT Jiří 75 let

ZOUZALOVÁ Věra 80 let

MACEK Karel 85 let

Pantoflíček

Zahrádka rozkvétá petrklíčem,

jaro zem odmyká zlatým klíčem,

zahrádka rozkvétá sněženkami,

jaro je opět mezi námi.

Zahrádka rozkvétá bledulemi,

co se to třpytí v mokré zemi,

stříbrný korálek nebo míček,

kdepak korálek, kdepak míček,

to jaro ztratilo pantoflíček.

Petronila Ševčíková

V˘roãní schÛze mysliveckého sdruÏení Satalice-Vinofi se konala 5. dubna
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Pfied mûsícem mû v‰ichni znalci místních politick˘ch pomûrÛ
varovali, aÈ do senátního volebního souboje na Praze 9 ani ne-
vstupuju, protoÏe vítûzství mého protikandidáta je hotová vûc.
Bude mít mnohem víc penûz, bilboardÛ, radniãních tiskovin a vûr-
n˘ch tradiãních voliãÛ…

Ukázalo se ale, Ïe Ïádná anal˘za nedokáÏe dopfiedu spoãítat nad-
‰ení a odhodlání zúãastnûn˘ch.A právû to rozhodlo! Nejvy‰‰í úãast
v druhém kole senátních voleb byla právû u nás ve Vinofii – 25 %.
A já od Vás dostal více neÏ 80 % v‰ech odevzdan˘ch hlasÛ!

Moc Vám v‰em dûkuji za Va‰i podporu a rekordní volební v˘-
sledek. Jsem hrd˘ na to, Ïe jsem se stal prvním senátorem ve vi-
nofiské historii!

David Smoljak, 
zastupitel a radní pro územní rozvoj Mâ Vinofi

Vinofi má svého historicky prvního senátora!
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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
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PROVÁDÍME 777 283 737
REKONSTRUKCE – cenová nabídka

domÛ • bytÛ • chalup

MALOVÁNÍ
Rychlé, kvalitní a ãisté vymalování 
bytu ãi domu dle va‰ich pfiedstav.

PROFESIONÁLNÍ SLUÎBY
Tel.: 736 734 947
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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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