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Ahoj, Vinořáci,
asi bych nemusel psát o ničem ji-
ném než o společenských akcích
Vinoře – a zpravodaj by byl plný.
Jenom na ukázku: ples Zlaté
Prahy, Obecní ples, Dětský karne-
val, výroční schůze rybářů, za-
hrádkářů, baráčníků, myslivců,
Velikonoční výstava zahrádkářů,
jarmark u Dlabačů, úklid a oteví-
rání studánek Rady mladých, ki-
nové úterky acelá řada kulturních
akcí v Hoffmanově dvoře a v re-
stauraci U Černínů, akce v kultur-
ním středisku Vincent a ve ctěnic-
kém zámku, jarní zprovoznění
sportovišť, vítání občánků, fi-
nančně náročné kolotoče a ská-
kací hrady… A to se omlouvám
dalším akcím, které jsem neuvedl.
Je mi ctí se téměř všech těchto akcí
účastnit (kromě dětských skáka-
cích hradů) a děkuji všem oběta-
vým organizátorům, pomocní-
kům a stejně tak i účastníkům.
Podle harmonogramu probíhá
stěžejní akce tohoto roku – vý-
stavba mateřské školky, od září
by snad měla pojmout všechny
naše žadatele nad tři roky. Při
letošním vítání občánků je
patrný pokles vítaných dětí, ze
70 oproti loňsku budeme letos
vítat 61 dětí. Věřím, že po stabi-
lizaci Vinoře se počet vítaných
dětí ustálí na cca 50–60 za rok,
což by bylo dobré jak pro
školku, tak také pro školu.

Další investiční akce, které čekají
na realizaci, jsou např. zprovoz-
nění linky MHD Přezletice–Sata-
lice, včetně nových autobuso-
vých zastávek, automat na
jízdenky, rekonstrukce suterénu
pod zdravotním střediskem,
chodník Mladoboleslavská, cy-
klostezka Kbely–Vinoř, chodník
Vinoř–Ctěnice a Ctěnice–Kbely,
řada dopravních opatření (např.
už je realizován přechod na Mla-
doboleslavské u vinořského
zámku), výstavba fotbalového
hřiště s umělou trávou pro nej-
menší, s investorem golfu jed-
náme o možném obchvatu Vi-
noře a vzájemné spolupráci,
revitalizace plochy předzámčí
a třeba WC na hřbitově a Vinoř-
ském náměstí. Rád bych zde po-
děkoval svému zástupci Michalu
Biskupovi za obrovskou práci,
stejně jako za jeho nasazení pro
zpřístupnění vinořského zámku.
Na jarmarku a ve škole proběhly
ankety o spokojenosti, nespoko-

jenosti, námětech na zlepšení
atd., veliký dík opět patří organi-
zátorům i všem, kteří dotazníky
vyplnili. Zastupitelstvo se výsledky
bude určitě zabývat a zapracuje
je do dalšího rozvoje.
Na hřbitově proběhlo kácení
stromů, na podzim budou osá-
zeny stromy nové, které by ne-
měly ohrožovat ani pomníky,
ani návštěvníky hřbitova. Rov-
něž byla puštěna voda, takže
vzhůru na Velikonoce!
Na závěr bych řekl, že čistota ži-
votního prostředí se po malých
krůčcích lepší, a moc děkuji
všem, kteří se o Vinoř i své okolí
starají, všem zastupitelům, čle-
nům výborů a komisí, nejrůz-
nějším organizátorům i dobro-
volníkům, např. pan Červenka
a pan Štrougal z Unigy pravi-
delně odklízejí černé skládky
z blízkého okolí a i díky nim
bude brzy krásným koutem
i úsek podél Ctěnického vodo-
teče, ve Vinořském potoce jsou
už k vidění dokonce raci! Pomoc-
níkem je i sběrný dvůr ve Ctěni-
cích a dobrá bude i sousední
kompostárna firmy Vinagro.
Ještě je ale stále co zlepšovat,
třeba u pejskařů, dětských van-
dalů atd.
Tak ať se nám doma líbí, ať se
potkáváme ve zdraví a s úsmě-
vem a s optimismem.

František Švarc

Výroční schůze rybářů
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pracovní příležitosti pro občany
Vinoře – ano

výsadba zeleně – počítá se s vý-
sadbou živých plotů a stromů

ošetření zavlažování a hnojení
travnatých golfových ploch tak,
aby voda a hnojiva nestékaly
k obytným částem – ošetřeno

hlučnost při sekání travna-
tých porostů – plánují se elek-
trické sekačky,

golf je do-
statečně vzdálen

od bytové zástavby, ru-
šení minimální

MZ schválilo záměr dle
předložené dokumentace pro
Golf Vinoř – SO 04 – Golfové
klubovny, SO 08 – Zastřešení
drivingu, SO 07 – Bungalovy
vč. SO  03 – Připojení na inže-
nýrské sítě a areálové rozvody
objektů, SO 09 – Zpevněné

plochy, SO 10 – Areálové osvět-
lení. To vše s podmínkou, že
dovoz materiálu bude realizo-
ván výhradně vozidly, jejichž
okamžitá hmotnost nepřesáh-
ne 12 t (u jízdní soupravy se li-
mit vztahuje na jednotlivá vo-
zidla soupravy).

MZ odložilo projednání bodu
týkajícího se výstavby minigol-
fového hřiště a cvičných ploch
pro golf na pozemcích parc.
č. 1578/34, 1578/33, vše v k. ú.
Vinoř, do doložení vyjádření
PVS k likvidaci odpadních vod.

MZ souhlasilo se záměrem
výstavby dle Studie – 17  ro-
dinných domů na pozemcích
parc. č. 1336/32, 1336/33,
1336/35, 1336/36, 1336/37,
1336/38, 1336/39, 1336/40,
1336/41, 1336/42, 1336/43,
1336/44, 1336/45, 1336/47,
1337/57, 1337/58, 1337/99,
1364/1, 1364/2, vše v k. ú. Vi-
noř, v ulici Rosická s podmín-
kou, že bude dodržen koefici-
ent zastavitelnosti OV-B.

MZ neschválilo předložený
návrh nástavby a přístavby
rodinného domu č. p. 82 na

Ze 4. zasedání 
Zastupitelstva 
MČ Praha-Vinoř, 
konaného dne
26. 2. 2015 

Před zahájením 4. zasedání Za-
stupitelstva MČ Praha-Vinoř
proběhla prezentace sportov-
ního a rekreačního areálu Golf
Vinoř. Prezentace byla součás-
tí dubnového zastupitelstva.
Občanům Vinoře byly zod-
povězeny následující
dotazy:

kudy po-
vede staveništní do-
prava – přes ulici
Mladoboleslavskou

jaká bude pracovní
doba po dobu stavby
– pondělí až sobota
7.00–19.00 hod.

půjde o veřejné hřiště
– ano, hřiště bude otevře-
no veřejnosti, včetně restaurace

provozní doba restaurace – do
22.00 hod.

kdy se plánuje zahájení a kdy
dokončení – zahájení na jaře
2015, dokončení na podzim 2016

finanční dostupnost – od
400 Kč do 1 000 Kč za hru
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Mladoboleslavské ulici dle před-
ložené projektové dokumentace
včetně povolení výjimek z vyhl.
č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy.

MZ schválilo vyrovnaný
rozpočet na rok 2015: příjmy
i výdaje 21  842 000 Kč, po
konsolidaci 21 740 000 Kč.

MZ schválilo předložený roz-
počet za VHČ MČ Praha-Vinoř
na rok 2015. Rozpočet bude zve-
řejněn na úřední desce.

MZ schválilo rozpočtový vý-
hled do roku 2020 dle přiložené
tabulky.

MZ nesouhlasilo se změnou
využití ploch dle stávajícího
územního plánu k pozemkům
parc. č. 1577/5 a 1577/6, vše
v k. ú. Vinoř, z SO 2 na OB – C.

MZ vzalo na vědomí vlast-
nictví k pozemkům v k. ú. Kbely
a souhlasilo s převodem po-
zemků parc. č. 1973/1 a 2148/5,
vše v k. ú. Kbely, příslušné měst-
ské části. Zastupitelstvo MČ Pra-
ha-Vinoř souhlasilo s dočas-
ným záborem pozemků parc.
č. 1973/1 a 2148/5, vše v k. ú.
Kbely, v rámci žádosti. Jedná se
o pozemky v blízkosti čističky
odpadních vod u Kbel.

MZ schválilo uzavření ná-
jemní smlouvy se společností
CPI Reality, a. s., na pronájem
pozemků v k. ú. Vinoř, parc.

č. 1162/2 o výměře 1 035 m2

a parc. č. 1162/4 o výměře
718 m2, od 1. 3. 2015 do 31. 12.
2016. Účel využití pozemku – bu-
dova č. p. 551 (prodejna Norma),
včetně manipulační plochy ve
vlastnictví společnosti CPI Reali-
ty, a. s. Nájemné od 1. 3. 2015 sta-
noveno ve výši 94 Kč/m2/rok.
Nájemné osvobozeno od DPH.

MZ dále souhlasilo se zámě-
rem dlouhodobého pronájmu po-
zemků parc. č. 1162/1, 1162/10,
1162/2 a 1162/4 na 15–25 let.

MZ souhlasilo s uzavřením
Smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného bře-
mene k části pozemku parc.
č. 533 v k. ú. Vinoř (ul. Hoděšo-
vická), časově neomezeného,
úplatného jednorázovou úhra-
dou v hodnotě stanovené zna-
leckým posudkem a přísluš-
nou výší DPH, minimálně

však 10 000 Kč, pro společnost
PREdistribuce, a. s., IČ 273 76 516.

MZ souhlasilo s ukončením
nájemní smlouvy na byt v Křemíl-
kové 245 dohodou k 31. 1. 2015.

MZ schválilo pronájem bytu
v Křemílkové 245 (byt 1+1 o veli-
kosti 25 m2). Doba nájmu byla
stanovena od 15. 3. 2015 do 29. 2.
2016 s možností prodloužení (žá-
dost o prodloužení nájemní
smlouvy musí být podána 90 dnů
před datem ukončení smlouvy).
Nájemné je stanoveno dohodou
ve výši 89,57 Kč/m2/měsíc. K ná-
jemnému budou připočteny zálo-
hy na služby a nájemné ze zařizo-
vacích předmětů. Při podpisu
smlouvy byla složena kauce ve
výši 3 měsíčních nájmů včetně zá-
loh na služby.

MZ schválilo uzavření ná-
jemní smlouvy na pronájem
1 parkovacího místa v ul. Bu-
kovinská od 1. 3. 2015 do
28. 2. 2017. Nájemné stanove-
no ve výši 250 Kč/měsíc+DPH
v zákonné výši.

MZ schválilo převod hospodář-
ského výsledku roku 2014 do fon-
dů školy podle požadavku školy.

MZ schválilo finanční příspě-
vek ve výši 5 000 Kč na celoroč-
ní sociální péči pro vinořského
občana umístěného v Domově
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pod hradem Žampach (domov
pro osoby se zdravotním posti-
žením) na rok 2015.

MZ schválilo smlouvu s Do-
pravním podnikem, a. s., na
umístění prodejního automatu
na jízdenky PID č. 93 (dále jen
„automat“) v Chaltické ul. na
budově č. p. 162 a pozemku
parc. č. 1137, v k. ú. Vinoř. Spo-
lu s tímto pro účely umístění

automatu přenechává dodava-
tel odběrateli část v tomto od-
stavci uvedených nemovitých
věcí do bezplatného dočasné-
ho užívání odběratele.

MZ souhlasilo se zvolením
J. P. (vinořského občana) ja-
kožto přísedícího u obvodního
soudu pro Prahu 9.

MZ schválilo předložený zá-
měr řešení chodníku při ul.
Mladoboleslavské podél far-
ské zahrady.

MZ schválilo členství MČ Pra-
ha-Vinoř ve Svazu MČ hl.m. Prahy.

MZ souhlasilo s podáním ná-
vrhu na změnu koeficientu za-
stavěnosti z SV-D na SV-B na po-
zemcích parc. č. 221/4, 221/5,
221/6, 222, 223, 224, 225, 226,
236, 1565/1, vše v k. ú. Vinoř,
(ve dvoře statku na Vinořském
náměstí u vinořského zámku)
a pověřilo starostu projednáním
na MHMP.

MZ schválilo kritéria přijímá-
ní dětí do MŠ, ve kterých upřed-
nostnilo vinořské děti.

MZ zvolilo Igora Zahradníčka
a Ivetu Boušovou jako další členy
výboru pro výchovu a vzdělávání.

MZ souhlasilo s návrhy krité-
rií pro odměňování ředitele ško-
ly pro 2. pololetí roku 2014/2015
s tím, že každé z navržených kri-
térií bude mít váhu 25 % jeho
měsíčního platu.

MZ souhlasilo s realizací cest
pro pěší v katastru Vinoře dle
přiloženého zákresu, doplněné-
ho o úsek zámek Ctěnice – auto-
busová zastávka Ctěnice.

Připomínky zastupitelů
Michal Biskup – quermapa
na www.praha-vinor.cz – po
rozkliknutí se občanům Vinoře
ukáže mapa s lokalitami projed-
návaných bodů zastupitelstva.

Nová linka 386
Myslel jsem si, že zřídit novou
autobusovou linku je celkem tri-
viální věc. Řekne se odkud kam,
jak často, vytiskne se jízdní řád,
vylepí na zastávky a jednoho
dne autobus vyjede na trasu. Jak
vzdálená byla taková představa
od reality, jsem poznal během
minulých několika měsíců.
Nejdříve je nutné říci, že jsme
nezačínali úplně na zelené lou-
ce, protože určitý záměr zde již
byl z doby minulého zastupitel-
stva a některé zastávky na tra-
se byly i rozestavěné. Nicméně
cesta od čáry na mapě k 7. dub-
nu 2015, kdy linka 386 prvně

vyjela, byla hodně dlouhá. Ne-
smíme zapomenout, že Praha
řeší takové kauzy jako Blanka,
Opencard, případně aféru
s přeraženým tiskem jízdenek
pro Dopravní podnik, tudíž
v této době se změny MHD ubí-
rají prakticky výhradně smě-
rem úspor, optimalizace, pro-
dlužování intervalů a rušení li-
nek. Z tohoto pohledu je pro
mě zřízení nové linky stále
malý zázrak. Nejvíce k němu
přispěla spolupráce Vinoře, Sa-
talic a Přezletic. Jejich zástupci
vystupovali vždy jednotně, ni-
kdo neprosazoval své partiku-
lární zájmy a pro Dopravní
podnik i ROPID jsme byli čitel-
ný partner pro jednání, s jas-
ným cílem a odhodláním ho
dosáhnout. Samotných jedná-
ní proběhlo několik, diskuto-
vala se trasa, intervaly, návaz-
nost na vlak, odhadoval se po-
tenciál, kolik by asi tak mohlo
jezdit lidí do práce, dětí do ško-
ly a počítaly se časy alternativ-
ních spojení do centra Prahy.
Asi nejzajímavější ze všeho
byla ale zkušební jízda. Vyjelo
se ráno, skutečným autobu-
sem, ze Satalic a zastavovalo se
v každé nové zastávce, vystou-
pili projektanti, lidé z DPP, RO-
PIDu, dopravní policie, doprav-
ního odboru, TSK a dalších
institucí. Skoro plný autobus
lidí. A debatovalo se, zda je za-
stávka bezpečná, kudy se k ní
dá dojít, jak se dá autobus v za-
stávce objet, co vidí řidič v zrcát-
ku, když dává levý blinkr, kam
dát označník… a snad stovka
dalších věcí. Projektanti zapiso-
vali a navrhovali řešení, zástupci
městských části se vyjadřovali
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k tomu, zda jsou schopni za-
stávku posunout, nebo vybu-
dovat přechod k zastávce, a lidé
z dopravního podniku probíra-
li s řidičem, zda nezavadí zrcát-
kem o lampu, když si bude nad-

jíždět do zálivu u zastávky. Toto
proběhlo skutečně na všech
osmi nových zastávkách v Sata-
licích, Vinoři i Přezleticích. Tr-
valo to celé dopoledne. A kdy-
by se autobus nemusel vrátit na
linku, byli bychom tam asi do
večera. Každopádně po zkušeb-
ní jízdě dostala Vinoř seznam
požadavků, který připomínal
spíše sebrané spisy nějakého
myslitele než pár bodů k nápra-
vě. Ty hlavní požadavky zněly
jasně, posunout obě zastávky
v ulici Vinořská, zvětšit prů-
jezdný profil, vybudovat na
jedné straně dopravní stín, do-
budovat chodník k zastávkám,
zrealizovat přechod přes Mla-
doboleslavskou, vybudovat za-
stávku v Rosické a pár podob-
ných drobností. A to vše s tím,
že pokud má linka vyjet v dub-
nu, je to celé třeba stihnout asi
do měsíce. Vzhledem k tomu,
že o přechodu Mladoboleslav-

ské se v těchto místech mluvi-
lo již roky, tak to byl určitě
ambiciózní cíl. Naštěstí díky
všem zainteresovaným se to
nakonec podařilo, pan staros-
ta se ujal stavebních prací
a chodník byl hotov za týden,
zastávky se posunuly ještě dří-
ve. Já obcházel úřady a s pro-
jektanty přesvědčoval policii
a další instituce, aby vydaly co
nejrychleji kladná stanoviska,
a když to nešlo, tak alespoň
roční výjimku na provoz. A do
toho nám pomáhal pan Čer-
mák ze Kbel, který tam má na
starosti dopravu, a nakonec to
všechno tak nějak klaplo. Sice
s vyplazeným jazykem, leckdy
s doručením písemností minu-
tu před koncem pracovní
doby, ale klaplo.
A proč jsme vlastně toto marty-
rium podstupovali? Protože
nová linka 386 bude zastavo-
vat v pěti nových zastávkách
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ve Vinoři a v osmi celkem,
čímž se stane linkou, která sku-
tečně staví skoro každému za
humny. K tomu doveze Vinořá-
ky na vlak, kde se během něko-
lika málo minut přestoupí, a za
dalších 15 minut vystupuje člo-
věk v centru na Masarykově
nádraží. Za 25 minut se ráno
do centra nikdo nedostane, ani
autem, ani metrem nebo taxí-
kem. A to nemluvím o ranních
kolonách ve Kbelích, přecpa-
ném metru již z Letňan a jízdě
v tunelu bez signálu, takže si
člověk ani nepřečte zprávy.
Zato pohled skrze okno vlaku
na probouzející se město je
alespoň pro mě mnohem pří-
jemnější, nehledě na to, že ve
vlaku si člověk většinou sedne
a i k internetu se bez problému
připojí. A když nic jiného, tak
si u monotónního drncání může
pobrukovat Humoresku Antoní-
na Dvořáka, která údajně vznikla
právě na motivy charakteristic-
kého drncání vlaku na kolej-
nicových spojích.
Nová linka 386 představuje
i kulturně sociální spojení ma-
lých městských částí na okraji
Prahy. To bylo dosud proble-
matické a neobešlo se to bez
přestupů a čekání. Nám i oby-
vatelům Satalic a Přezletic se
nyní otevřou nové možnosti
sdílet různé druhy služeb, kte-
ré jedna část má a druhá ne.
Může jít o cesty do školky, k lé-
kaři, do „lidušky“, do lékárny,
na koncert nebo do sportovní-
ho areálu. Možná čas ukáže, že
tento rozměr je ještě důležitěj-
ší než ono báječně rychlé spo-
jení do centra Prahy.

Michal Biskup

Vinořský zámek a co dál?
Vinořský zámek je bezesporu ar-
chitektonickou i kulturní domi-
nantou Vinoře, po jeho sálech
i zahradě se procházeli takoví vý-
znamní návštěvníci jako Franti-
šek Ferdinand d’Este, německý
císař Vilém, rakouský císař Ka-
rel VI. či T. G. Masaryk. Co se zde
dělo koncem 2. světové války,
jaké záhady skrývá podzemí pod
zámkem a kam všude vedou
podzemní chodby, to zůstává do-
dnes záhadou. Stejnou záhadou
pro mě dlouho bylo, proč je zá-
mek nepřístupný a proč se tam
místo návštěvníků ve filcových
papučích pohybují za ostnatým
drátem jakési tajemné postavy.
Zpřístupnit areál veřejnosti, vrátit
do zámku normální život a ukázat
ho v plné kráse všem, kteří jdou
kolem, to byl od prvopočátku náš
prioritní cíl. Nejdříve jsme hledali
vhodného partnera kjednání, tím
se ukázal ředitel Krajského ředitel-
ství policie Středočeského kraje
plk. JUDr. Václav Kučera, protože
všechny útvary na zámku disloko-
vané spadají pod jeho velení a zá-
roveň policie Středočeského kraje
je v katastru zapsána jako majitel
jak zámku, tak všech přilehlých za-
hrad. Nejprve jsme koncem roku
2014 pana plukovníka Kučeru oslo-
vili písemně, pak následovala

schůzka na ředitelství ve Zbraslavi,
další dopisování a vše vyvrcholilo
osobní návštěvou pana ředitele ve
Vinoři 20. března 2015. Od samého
prvopočátku jsme ve vyjednávání
sledovali dvě linie, jednu krátko-
dobou, která měla za cíl dosáhnout
celkem rychle nějakých změn,
a druhou dlouhodobější, která
měla v horizontu 5–10 let vyústit
v opuštění zámku policií a využití
zámku třeba stejně, jako se to po-
dařilo ve Ctěnicích.
Ale zpět k tomu nejzajímavější-
mu, a tím byla bezesporu schůz-
ka přímo na zámku. Panu staros-
tovi, Robertu Rytinovi a mně bylo
umožněno prohlédnout si zámek
skutečně od sklepa až po střechu.
Prošli jsme celou zahradu a do-
stali nespočet nových informací.
Je evidentní, že zámecká budova
je na hony vzdálená kasárnám,
a přesto slouží několika jednot-
kám policie. Když člověk vidí
nádherná kachlová kamna
obestavěná kancelářským ná-
bytkem pamatujícím veřejnou
bezpečnost, všude natahané
prodlužovačky, protože přes



fresky se husí krky zasekat nedají,
a dvě obrovské olejomalby nad vi-
trínami s náboji do granátometů,
vynikne úplně dadaistická absurd-
nost celé situace. Nicméně o zá-
mek, tedy o budovu i o zahradu, je
pečováno velice dobře. Nikde ne-
zatéká, provádí se nutná údržba,
střecha, krovy i další části budovy
jsou ve velice dobrém stavu, sku-
tečně všechna čest lidem, kteří se
o zámek starají, a nedělám si žád-
né velké iluze, že by na to měli to-
lik finančních prostředků, kolik by
potřebovali. Asi nejvíce na mě za-
působila prohlídka půdních pro-
stor, kde letité trámy vytvářejí
skoro neproniknutelný labyrint
pozednic, krokví, stolic a vazní-
ků, a pohled na Vinoř, který
se nám naskytl ze střechy zámku,
je skutečně nezapomenutelný.
Stejně jako prastarý hodinový
stroj, který kdysi poháněl ručič-
ky na třech cifernících a jehož
ozubená kola se dle prachu a pa-
vučin nepohnula již desítky let.

Nicméně pro lidi ve Vinoři je asi
nejdůležitější, co se nám podařilo
dojednat. Hromady pneumatik,
které se na zahradě dříve užívaly
k výcviku, budou odstraněny
avnejvzdálenější části zámeckého
parku dojde podél potoka kposu-
nutí plotu o 4 metry. Tím vznikne
volný průchod za zámkem smě-
rem kPohankovu rybníku aměst-
ská část se bude snažit navázat ně-
jakým přírodně upraveným
chodníkem tak, aby se skutečně
dalo projít za zámeckou zahradou

od malé zahrádkářské kolonie až
kPodskalí. Vznikl by tím zajímavý
okruh pro procházky a v bu-
doucnu možná i jízdu na kole, pro-
tože stav současných cest ve Vi-
nořském parku je zejména po
dešti velice problematický. Další

věcí, na které jsme se s policií
shodli, je doslova ohyzdnost pre-
fabrikované betonové zdi před
zámkem. Tato rozpadající se vzpo-
mínka na dobu totality brání vpo-
hledu na zámek anaprosto izoluje
původní předzámčí s kovaným
plotem anízkými hospodářskými
budovami od Vinoře. Zde jsme
došli ke konsenzu, že pokud by se
dalo dodělat původní oplocení
tak, aby umožnilo zabezpečení
areálu dle požadavků policie,
přední betonová zeď by se dala
strhnout a všem příchozím by se
otevřel úžasný pohled na celý zá-
mek. S tím koresponduje i sou-
časný záměr revitalizovat po-
zemky před zámkem, jež jsou
v majetku Vinoře. V tomto bodě
jsme dohodnuti tak, že městská
část nechá zpracovat projekt na
dokončení a opravu původního
oplocení, což zahrnuje určitě
konzultace s památkáři a dalšími
zainteresovanými organizacemi,
a pokud se tato cesta ukáže jako
schůdná, zainvestovala by měst-
ská část i onu rekonstrukci. 

A protože nám policie vyšla vstříc
a je nakloněna aktivní spolupráci,
navrhli jsme za Vinoř, že se poku-
síme nalézt technické řešení, které
by znovu zprovoznilo zámecké ho-
diny, aby mohly ukazovat čas stejně
krásně jako hodiny kostelní.

Suma sumárum, po půl roce in-
tenzivního vyjednávání jsme se
dobrali k prvním hmatatelným
výsledkům a doufáme, že jsme
tím započali sice dlouhou, ale reál-
nou cestu, jak jednou vrátit Vinoři
zámek a zámku zase jeho přiroze-
ný kulturní a sociální obsah.

Michal Biskup

Rada mladých
Rada mladých se od počátku roku
rozrostla o tři nové členy – Jesiku,
Vanesku aTomáška, jsme opravdu
rádi, že je máme! Počátkem roku
jsme během jedné projektové so-
boty navštívili Pražský hrad, Měst-
skou knihovnu a kino. V rámci
Sportovního dne jsme si dali ob-
ligátní uklízecí kolečko a kreslili

mapy Vinoře a tvořili ideální
město. Při Otvírání vinořských

8
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studánek nám nečekaně na po-
moc přispěchala vydatná posila
z Mariapoli. Moc děkujeme!
Kromě úklidu jsme navštívili i Ry-
bářský svaz, kde se nám od pana
Sládka dostalo vlídného přijetí,
pohoštění a erudovaného vý-
kladu o vinořských vodních

plochách. Obrovský dík, kdybych
nebyla vegetarián, hned se k ry-
bářům přidám! Symbolicky jsme
otevřeli studánku a vylovili z ní
neskutečné haraburdí. Kupodivu
nikdo při této akrobacii do vody
nezahučel, i když naše starostka
Verunka už měla namále! Svou

příkladnost bere velmi vážně amy
si jí za to velmi vážíme! Následo-

valo sladké koláčkování ve Vin-
centu a pro některé i lyrické stu-
dánkování. Jarně jsme se navna-
dili, nad mnohými úlovky jsme
hlavami pokroutili, ale jak Baruška
na závěr dodala, máme z toho
dobrý pocit. A o tom to je: překo-
nat pocit marnosti apohodlí, sklo-
nit se pro něco, co mé a určitě ni-
koho z vás není, ale do prostoru,
kde rádi žijeme, TO nepatří. 

V sobotu 2. května se chystáme
na celodenní výlet do Plzně do
Techmania Science Center a do
Ateliéru Jiřího Trnky. Kdo by
se k nám rád přidal, je srdečně
zván. Jen se prosím opravdu zá-
vazně hlaste u Kláry na klaralo-
wenstein@yahoo.it do 20. dubna,
abychom vše zavčas zarezervo-
vali a vše se podařilo.
Amatérskou soutěž Vintal pro
děti z technických důvodů odklá-
dáme na září, dáme vám ale brzy
vědět, jaká jsou témata, obory,
abyste mohli tvořit a zkoušet.
Plánovaný letní tábor v partner-
ském městě Laveno Mombello
se naneštěstí konat nebude,
konvikt je již plně obsazen. Ale
nesmutněte, v rámci Vincenta
připravujeme prázdninovou
Schola ludus, třeba vás osloví
a řádně si zařádíme i v létě.

Za RM Klára Löwensteinová 
(klaralowenstein@yahoo.it,

724 909 585)
Mimořádný výlov rybníka Malá Obůrka – rybáři vylovili nejen ryby,
ale také několik odpadkových košů a řadu dalších zajímavých věcí.
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ODVOZ BIOODPADU na rok 2015
Společnost VIN AGRO s. r. o.

Datum Čas Místo umístění kontejneru

25. 4. 14.00–16.00 hod. Bohdanečská ulice – mezi domy č. p. 250 a 400

25. 4. 16.00–18.00 hod. U Cukrovaru – u garáží

30. 5. 14.00–16.00 hod. Mikulovická ulice – u zahrady školy

30. 5. 16.00–18.00 hod. ulice U Bakaláře – pod nákupním střediskem

13. 6. 13.00–15.00 hod. Stojická – zpevněná plocha vedle domu č. p. 821

27. 6. 14.00–16.00 hod. Vinořské náměstí – před farou

27. 6. 16.00–18.00 hod. Bohdanečská ulice – zahrádkářská kolonie

25. 7. 14.00–16.00 hod. Křemílkova ulice – náměstí na konci ulice

25. 7. 16.00–18.00 hod. Mlázovická – odstavná plocha – nové stanoviště

22. 8. 13.00–15.00 hod. Stojická – zpevněná plocha vedle domu č. p. 821

29. 8. 14.00–16.00 hod. Bohdanečská ulice – mezi domy č. p. 250 a 400

29. 8. 16.00–18.00 hod. Mikulovická ulice – u zahrady školy

26. 9. 14.00–16.00 hod. Vinořské náměstí – před farou

26. 9. 16.00–18.00 hod. ulice U Bakaláře – pod nákupním střediskem

24. 10. 14.00–16.00 hod. Bohdanečská ulice – zahrádkářská kolonie

24. 10. 16.00–18.00 hod. Křemílkova ulice – náměstí na konci ulice

Přistavení velkoobjemových bude zajištěno s jeho obsluhou. 
V případě naplnění kontejneru nebude přistavován kontejner nový. 
Do kontejnerů nelze odkládat stavební odpad a nebezpečný odpad

(lednice, autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, pneumatiky, 

televizory, PC monitory, bioodpad).
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a především městská muzea,
která se snažila tímto způso-
bem zmapovat důležitou část
své historie.
Převážnou vět-
šinu památek na
cechovní a spol-
kovou činnost
pro sbírky insti-
tuce získal ředitel Antonín No-
votný, který ve 30. letech 20. století
systematicky oslovoval řemesl-
nická společenstva s prosbou
o předání jejich památečních
předmětů do sbírek muzea. Díky
tomu získal nejen řadu trojroz-
měrných předmětů, ale také his-
torických dokumentů.
K výstavě je vydána stejnojmenná
publikace.

Muzeum hlavního města Pra-
hy představuje ve stálé expo-
zici část ze své unikátní sbírky
cechovních předmětů, která
celkově čítá více než 600 po-
ložek. Tím patří k největším
na světě. Cechovní předměty
se do sbírek muzea dostávaly
hned po jeho založení. Ostat-
ně ve druhé polovině 19. sto-
letí to byl žádaný sběratelský
artikl, zejména pro muzea
v Rakousko-Uhersku, která se
v kontextu zrušení cechů
roku 1859 snažila památky
na toto období uchovávat. Ce-
chovní památky zakupovala
uměleckoprůmyslová muzea,
jako příklady kvalitativně vý-
jimečných řemeslných děl,

Program duben – květen
– červen 2015
Zámecký areál Ctěnice, Bohda-
nečská 259/1, 190 17 Praha 9 –
Vinoř, www.muzeumprahy.cz,
e-mail: ctenice@muzeumprahy.cz,
informace/tel.: 286 001 366
Otevírací doba: 
úterý–neděle 10–18 hod.
Doprava: 
metro B Vysočanská nebo C
Letňany, dále bus č. 185 a 302
do stanice Ctěnice

Stálá expozice, 1. patro
zámku
Řemesla v pořádku
Historie profesního 
sdružování řemeslníků 
od středověku po současnost
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Stálé expozice v přízem-
ních prostorách zámku:

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

Kámen v pravěku
Od 12. 4. do 4. 10. 2015,
přízemí zámku
Jedna z cyklu doprovodných vý-
stav k nově otevřené stálé expo-
zici „Řemesla v pořádku“ je vě-
nována zpracování a využití ka-
mene v pravěku. Na výstavě se
návštěvníci seznámí s nejstarší-
mi technikami opracování ka-
mene a se širokou škálou ka-
menných nástrojů vyráběných
v různých obdobích pravěku.
Originální archeologické nálezy
jsou doplněny funkčními repli-
kami i názornými ukázkami je-
jich použití. Součástí výstavy je
dílna, kde si návštěvníci mohou
sami práci s kamennými nástro-
ji vyzkoušet. Výstavu doplňuje
tematický program pro školy
a víkendové akce pro veřejnost
v areálu ctěnického zámku.

Doprovodné pořady k vý-
stavě Kámen v pravěku

Experimentální archeolo-
gie: sobota 16. 5. 2015 od
10 do 16 hod.
Oddíl experimentální arche-
ologie Mamuti seznámí zájem-
ce s tím, kde všude se používal
kámen v pravěku. Představí
techniky zpracování kamene
a jejich vývoj, seznámí zájemce
s výrobou štípaných, vrtaných
a hlazených nástrojů i s dalším

využitím kamene, jako je např.
rozdělávání ohně křesáním,
využití v pravěké kuchyni (dr-
cení obilí, pravěká pec, vaření
pomocí rozpálených kamenů).

Prezentace štípané industrie:
sobota 20. 6. 2015 od 10 do
16 hod.
Petr Zítka demonstruje základ-
ní techniky štípání kamene, pů-
vodní techniku doby kamenné
za použití kamenných, paroho-
vých a měděných nástrojů. Vý-
stava štípaných kamenných ná-
strojů přehledně ukazuje vývoj
štípané industrie od nejstaršího
paleolitu po dobu bronzovou.
Workshop umožní vyzkoušet si
řezání pazourkovým nožem.

Komentované prohlídky
k výstavě Kámen
v pravěku
sobota 18. 4., 30. 5., 27. 6.
2015 v 10.30 a ve 14.00 hod.
Komentovaná prohlídka s ar-
cheology a autory výstavy.
Objednávky předem na e-mai-
lové adrese dolezelova@mu-
zeumprahy.cz nebo na tele-
fonním čísle 286  001 363.
Vstupné 30 Kč.

Má vlast cestami 
proměn 2014
od 3. 3. do 12. 4. 2015, vý-
stavní sál Špejchar
Putovní výstava Má vlast ces-
tami proměn přináší svědec-
tví o zvelebování opomíje-
ných míst v sídlech a krajině.
Zachycuje proměny chátrají-
cích staveb v objekty s novou
náplní, zkrášlená náměstí,
návsi, nádraží a sakrální stav-
by. Vystavovaná kolekce za-

chycuje proměny vybraných
historických staveb Prahy
a Středočeského kraje.

Květinový jarmark
sobota–neděle 16.–17. 5. 2015
Květinový trh, spjatý s tradicí
pražské svatojánské pouti, na-
bídne i v tomto roce široký sor-
timent výpěstků. Na jarmarku
budou k dostání pokojové a ře-
zané květiny, květiny vhodné

k výsadbě, čerstvé bylinky, sa-
dební materiál i keře a strom-
ky. Umění práce s květinami
představí floristé a aranžéři.

Mezinárodní den muzeí
neděle 17. 5. 2015
Motto roku 2015 „Muzea pro udr-
žitelnou společnost“ ukazuje, že
i muzea hrají důležitou roli v ob-
lasti hledání cest ke společnosti,
která produkuje méně odpadů
a která lépe využívá zdroje a re-
spektuje přírodní zákony. Více
na: http://network.icom.mu-
seum/icom-czech/muzea/mezi-
narodni-den-muzei/
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Jezdecký den
sobota 6. 6. 2015 
Jezdecká společnost Ctěnice
pořádá od 12.30 do 16.00
hod. první kolo 12. ročníku
jezdeckých závodů O pohár
Prahy. Závody jsou určeny
dětským jezdcům na pony. Ve-
dle dětských soutěží připravu-
je Jezdecká společnost i do-
provodný program, ve kterém
nebude chybět možnost sveze-
ní dětí na pony či na koních.

Pražská muzejní noc
sobota 13. 6. 2015 od 19.00
do 01.00 hod.
V sobotu 13. června se již po
dvanácté otevřou brány praž-
ských muzeí a galerií také po
běžné pracovní době a pro mi-
lovníky muzeí a galerií bude
připravena nejen netradiční
možnost návštěvy památek, ale
i řada neobvyklých uměleckých
zážitků. Více na: http://www.praz-
skamuzejninoc.cz/

Jazzování v muzeu
Ve 20.00, ve 21.00 a ve
22.00 hod.
V podání jazzové zpěvačky Jany
Švenkové si návštěvníci vychut-
nají eleganci a kouzlo swingu
a písniček z broadwayských mu-
zikálů 30. až 50. let minulého
století. www.jazzovagaraz.cz

Literární kavárna
Koná se ve výstavním sále
Špejchar

Marie Woodhamsová a Petr
Voldán
úterý 14. 4. 2015 ve 14 hod.
Zahraniční zpravodajka Českého
rozhlasu Marie Woodhamsová

přivede ke kávě se svými poslu-
chači dnes již bývalého rozhla-
sového kolegu Petra Voldána,
který působil jako zahraniční
zpravodaj v Rusku, ve Velké
Británii, v Pobaltí i v Afghánis-
tánu. Je rovněž spolupracovní-
kem České televize Ostrava,
pro kterou natočil Postřehy
odjinud ze Skotska, Irska, Fin-
ska a Walesu. Od roku 2014
pracuje jako asistent v Evrop-
ském parlamentu.

Zdenka Procházková
a Vlastimil Harapes
úterý 12. 5. 2015 ve 14 hod. 
Herečka Zdenka Procházková

zve do ctěnické Literární ka-
várny baletního mistra, peda-

goga, uměleckého šéfa Mezi-
národní konzervatoře Praha,
herce a zpěváka Vlastimila Ha-
rapese. Zdenka Procházková
přednese medailon, který ve
své knize „Vášně, chuti, neřes-
ti“ věnovala Vlastimilu Hara-
pesovi, a samozřejmě dojde
i na příjemné povídání o tanci
a divadle, ale také o cestování
po světě ve službách umění.

Marie Woodhamsová ajejí host
úterý 9. 6. 2015 ve 14.00 hod.

Programy pro školy 
a zájmové skupiny 
Komentované prohlídky

Řemesla v pořádku
Komentovaná prohlídka expo-
zice seznámí žáky s dějinami



řemesel a cechovního sdružo-
vání v sociokulturním i umě-
leckohistorickém kontextu od
středověku po současnost. Pro-
cházka expozicí je vedena stan-
dardní interaktivní formou a je
koncipována na 40 minut.
Prohlídka je vhodná pro žáky
II. stupně ZŠ a pro žáky SŠ. 
Nutná objednávka předem na
tel. 286 001 362 nebo na e-mai-
lu oudova@muzeumprahy.cz.

Kámen v pravěku
Komentovaná prohlídka vý-
stavy provede návštěvníky vý-
stavou Kámen v pravěku. Pro-
hlídka je vhodná pro žáky
I. a II. stupně ZŠ.
Nutná objednávka předem na
tel. 286 001 363 nebo na e-mailu
dolezelova@muzeumprahy.cz.

Interaktivní programy

Tovaryšova cesta 
na zkušenou
Program je koncipován jako
cesta vyučeného tovaryše jdou-
cího do světa na zkušenou. Na
základě vandrovnické knížky,
kterou děti obdrží po interak-
tivní komentované prohlídce,
se samy vydávají na vandr po
expozici. Formou pracovního
listu, zábavných úkolů a dalších
činností se seznámí s historií ře-
meslnických organizací, s ře-
meslnými obory a jejich speci-
alizacemi, s životem pacholků,
tovaryšů a mistrů i s přísnými
pravidly života uvnitř cechovní
organizace. Program je vhod-
ný pro 3.–6. třídy ZŠ.
Nutná objednávka předem na
tel. 286 001 362 nebo na e-mai-
lu oudova@muzeumprahy.cz.

Kámen, přítel pračlověka 
Doprovodný lektorský program
umožní dětským návštěvníkům
proniknout prostřednictvím
originálních artefaktů, replik,
haptických prvků a interaktivní
herny do života člověka doby
kamenné. Autentičnost a atmo-
sféru pravěku dotvoří kulisy si-
mulující prostor, v němž se pra-
lidé pohybovali.
Program je vhodný pro děti
předškolního věku a žáky
I. stupně ZŠ.

Nutná objednávka předem na
tel. 286 001 362 nebo na e-mai-
lu oudova@muzeumprahy.cz.

Ztracení poddaní 
Program je koncipován jako
venkovní poznávací hra slože-
ná z 13 etap, která přibližuje
dětem dějiny ctěnického
areálu s důrazem na období,
kdy jej vlastnil rod Hrzánů
z Harasova. Děti se prostřed-
nictvím programu seznámí
s areálem, zámkem, přilehlý-
mi hospodářskými budovami
a dozví se, jací lidé, mimo pan-
stvo, v takové šlechtické rezi-
denci žili a jaké měli povin-
nosti. Blíže poznají práci štol-
by, šafáře, polního mistra,
drába, porybného nebo drob-
né čeledě. Program je vhodný
pro menší skupiny dětí (pří-
městské tábory, kroužky, od-
díly). Nabídka programu trvá
od 1. května 2015.
Nutná objednávka předem na
tel. 286 001 362 nebo na e-mailu
oudova@muzeumprahy.cz.
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Vítání nového roku
Tradiční přivítání nového roku
v partnerské obci Schulzen-
dorf proběhlo 10. ledna. Letos
bylo spojeno se zahájením vý-
stavy obrazů našeho občana
Petra Ettlera, za účasti starostů
Schulzendorfu, Kargowe, Eich-
walde, Zeuthenu a Vinoře.

Redakce
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Společenský večer 
ve Vinoři
14. 2. 2015 proběhl v místní Vinoř-
ské sokolovně již čtvrtý Společen-
ský večer Zlaté Prahy organizovaný
Hnutím Focolare. Výtěžek byl zaslán
na pomoc nemocnici ve Fontem
v Kamerunu na nový automobil
pro lékaře. Společenského večera
se účastnilo přibližně 150 osob.
K tanci a poslechu hrála tentokrát
skupina Anna V. Quintet a večer
zpříjemnila tři vystoupení taneční
skupiny Klepeto, výuka country

tanců, kloboukový tanec k Národ-
nímu týdnu manželství, půlnoční
překvapení ve společném bubno-

vání ahře na Orfovy nástroje itom-
bola. Účastníci večera prokázali, že
ve Vinoři se umíme bavit vesele
ivážně, tanec nám není cizí, umíme
být hraví i spontánní a jsou nám
blízcí ti, kteří prožívají těžké situace,
jako nemocní alékaři vKamerunu.
Večer by nebyl tím, čím má být, bez
štědrých dárců a sponzorů večera,
díky kterým tombola obsahovala

stovky cen (byla jimi většina aktiv-
ních firem i jednotlivců vnaší obci,
jejich výčet najdete jako každoročně
na www.focolare.cz), a také bez
dobrovolníků, kteří večer připravili
a zorganizovali. Děkujeme všem.
Večer se opět vydařil. Stálo za ním
mnoho lidí dobré vůle, ochotných
rukou a otevřeného srdce. Snad
přinesl také navázání nových
a prohloubení současných přátel-
ských vztahů mezi lidmi nejen ve
Vinoři a okolí. Je velmi dobré, že
jednotlivá sdružení, obec, farnost
i spolky v naší lokalitě umí spolu-
pracovat, nejsou konkurencí, ale
vzájemně se doplňují aumí se pod-
pořit tam, kde jde o dobrou věc.
Těšíme se na další spolupráci.

Za přípravný a realizační tým 
Marie Nováková

Národní týden manželství
(NTM) ve Vinoři 
Není to jen pohádka? Co můžeme
udělat pro obnovení vztahu? Na-
příklad věnovat vztahu svůj čas. 
Statistiky hovoří jasně, více než
polovina vztahů se rozpadá. Ži-
jeme-li v manželství, máme nejen
veliké štěstí, ale pravděpodobně
i kus práce na sobě a na vztahu
spartnerem za sebou. Již devátým
rokem v období svátku sv. Valen-
tina Národní týden manželství
v ČR obrací pozornost veřejnosti
skrze média i mnohé akce (něko-
lik set v rámci ČR) k hodnotám tr-
valého vztahu, manželství, rodiny.

Ke slavení NTM se připojuje
více než 25 zemí, mnoho regi-
onů a měst. Naše městská část
Praha-Vinoř se letos připojila
k této aktivitě již počtvrté.
14. 2. 2015 v rámci Společenského
večera manželské páry věnovaly
jeden druhému svůj čas a pozor-
nost při kloboukovém tanci.

Dárky vítěznému páru předal sta-
rosta F. Švarc se svou manželkou.
K překvapení všech zvítězil pár
trochu netypický, dědeček se
svou vnučkou. Láska plodí lásku
a právě manželská láska je vý-
raznou symbolikou lásky sdílené
v rodině, která je také láskou me-
zigenerační. Snad právě toto po-
selství přinesli i vítězové tance. 
Společenský večer byl opět pří-
jemnou událostí v našem regi-
onu (více než 150 účastníků),
pomocí pro Kamerun, oslavou
rodiny a lásky, která v ní má své
místo avyžaduje náš čas aaktivitu.
Poděkování patří všem sponzo-
rům tohoto večera, v souvislosti
s Národním týdnem manželství
panu starostovi za dárky pro ví-
tězný pár, které sponzoroval,
a celému přípravnému týmu.

Ing. Mgr. Marie Nováková, 
organizační tým NTM v ČR



rista Pavel Voráãek recitál dvou
renomovan˘ch sólistÛ Opery Ná- 
rodního divadla Simony Pro- 
cházkové a Ivo Hrachovce.

Vzácní hosté z Metropolit-
ní opery v New Yorku, milánské
Scaly ãi veronské Areny by pak
mûli dorazit do Vinofie v nedûli
7. ãervna, na kdy je pfiipraven
koncert rumunské sopranistky
Andy-Louise Bogzy a slovenské-
ho basisty ·tefana Kocána, jimÏ
bude u varhan partnerem Miro-
slav Sekera.

Pfies léto budou ve Vinofii tzv.
„kulturní prázdniny“. Po nich
nás ãeká Vinofibraní, v fiíjnu
Podzimní bazárek, Dlabání na
Dlabaãovû (pod taktovkou Jifiky
Dlabaãové) a také hojnû nav‰tû-

rávû tak se jmenuje v˘bor,
kter˘ mám po volbách na

starosti, jak vás v minulém ãísle
informoval zástupce starosty Ro-
bert Rytina. Se‰lo se nás v nûm
dvanáct VinofiákÛ, z nichÏ nûkte-
fií jsou sportovci, jiní se zase za-
mûfiují na kulturu nebo volnoãa-
sové aktivity. Navíc máme je‰tû
tzv. externí pfiíznivce, ktefií do to-
ho chtûjí jít s námi a pfiiloÏit ru-
ku k dílu, takÏe o nápady a ‰i-
kovné ruce není nouze... 

Hned po volbách jsme muse-
li bleskovû naplánovat Vinofisk˘
advent a v‰e, co je s tím spojené
(info v minulém zpravodaji), 
abychom se pak rovnou vrhli na
pfiípravu bfieznového 23. obec-
ního plesu a Dûtského kar-
nevalu. Oboje máme za sebou
a postupnû zaãínáme pfiipravo-
vat v‰ech dal‰ích asi dvacet akcí,
které jsme na tento rok pro Vi-
nofiáky (a samozfiejmû nejen pro
nû) naplánovali. 

Nyní tedy aktivnû pracujeme
na pfiípravû Jarního bazárku
(24.-25. dubna) a oslavách Pá-
lení ãarodûjnic, které se budou
konat dne 30. dubna v Hoffma-
novû dvofie. Po nich nás ãeká
23. kvûtna jiÏ zaveden˘ Vinofisk˘
vandráãek. Poslední akcí v kvût-
nu pak bude samozfiejmû tradiã-
ní Dûtsk˘ den. 

Na kvûten a ãerven jsou ohlá-
‰eny dva v˘jimeãné koncerty 
v kostele Pov˘‰ení sv. KfiíÏe. V so-
botu 16. kvûtna doprovodí klaví-

V˘bor pro kulturu, sport a volnoãasové aktivity Zastupitelstva Mâ Praha-Vinofi

vovan˘ Lampionov˘ prÛvod. Na
listopad chystáme koncerty kla-
sické hudby a nesmí chybût ani 
Vánoãní dílna na Dlabaãovû
(opût v reÏii paní Dlabaãové).

Konec roku bude patfiit tradiã-
ním vánoãním akcím, na které
jsme jiÏ ve Vinofii také zvyklí.
O v‰em budete vãas podrobnûji
informováni. 

To je za kulturu v‰e a pfií‰tû se
dozvíte bliÏ‰í informace k vinofi-
skému sportování a dal‰ím vol-
noãasov˘m aktivitám. 

Pfieji v‰em pfiíjemné záÏitky!

Petra Gawdunová,
pfiedsedkynû 
V˘boru pro kulturu, sport 
a volnoãasové aktivity

Pfiedstavujeme vám V˘bor pro kulturu,
sport a volnoãasové aktivity

P

âlenové a spolupracovníci v˘boru, ktefií se podíleli 
na pfiípravû 23. obecního plesu ve vinofiské sokolovnû
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23. spoleãensk˘ ples
tentokrát à la Hollywood Night

a pfiípravu této nejvût‰í
spoleãenské události roku

ve Vinofii jsme mûli necelé tfii
mûsíce. BûÏnû se takové akce
plánují pÛl roku dopfiedu i déle.
Chtûli jsme navázat na pfiedchozí
úspû‰né plesy, jejichÏ úroveÀ se
stále zvy‰ovala, a zároveÀ udûlat
ples originální a tak trochu ne-
ãekan˘. Za své profesní praxe
jsem zorganizovala mnoho rÛz-
n˘ch akcí, a sv˘mi zku‰enostmi
chci tak pfiispût i u tûch vinofi-
sk˘ch. A znáte to – nové ko‰tû ji-
nak mete. To je realita. KaÏdo-
pádnû, jak také v‰ichni víme,
místní sokolovna není Îofín,
a ani hospoda – sport bar, která
k ní náleÏí, nenabízí francouzské
‰ampaÀské a stfiíbrné pfiíbory

k jídlu (coÏ je mimochodem
v pofiádku). I pfiesto lze ve Vino-
fii vytvofiit dÛstojn˘ prostor pro
kaÏdoroãní spoleãenské setkání
tûch, ktefií tu nejen bydlí, ale
hlavnû Ïijí a chtûjí se jít pobavit
a zatanãit si, aniÏ by museli váÏit
cestu aÏ do centra na‰í krásné
Prahy. Hlavní v˘hodou pro míst-
ní je pfiece to, Ïe to mají tzv. za
rohem. Tak proã toho nevyuÏít?
Ve v˘sledku je to stejnû jen na
nás, jak se umíme pobavit. KdyÏ
se nám nechce nebo to neumí-
me, nezlep‰í to ani Îofín nebo
stfiíbrné pfiíbory. 

Chtûli jsme tedy pro náv‰tûvní-
ky vytvofiit pfiíjemné plesové pro-
stfiedí a zajímavou zábavu. Tento
rok jsme zvolili téma HOLLY-

WOOD NIGHT, aby se v nûm mo-
hl najít kaÏd˘ – aÈ uÏ jako dáma
ve veãerní róbû, muÏ ve fraku 
anebo se ukázat v plavkách à la
BAYWATCH. Za dekorace a spou-
stu ãasu na nich dûkujeme na‰í
kolegyni Janû âesákové Hyklové
a jejímu manÏelovi Petru âesá-
kovi, kter˘ jí i nám pomáhal se
v‰ím, co uÏ Ïena nezvládne...
Intimní plesové osvûtlení obsta-
ral ná‰ obãan pan Václav Hanu‰.
Naprosto profesionální, milou
a vtipem opl˘vající moderátor-
skou dvojici jsme objevili v paní
Gabriele Kludské a panu Pavlu
Kariãkovi. Oba pfiedvedli perfekt-
ní v˘kon a speciálnû pro Vinofi
zcela bez nároku na honoráfi.

Pokraãování na dal‰í dvoustranû

N
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Foto © Pavel Hykl, 2015
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DùKUJEME 
SPONZORÒM, 
ktefií vûnovali 
dary do tomboly!

● Adron, s. r. o.

● Aeroflot

● Bednáfi Farm 

● Machinery BD Tech, s. r. o.

● Climart

● Dipro

● Foteãky na pfiání – 
Jana âesáková Hyklová

● Elektroservis Martin Halík

● HoffmanÛv dvÛr

● John Deere

● Kvûtináfiství a chovatelské
potfieby Vinofi – Katefiina    
Svobodová  

● Merhautovo pekafiství

● Mâ Praha-Vinofi

● Papírnictví VM Plus

● R-Kontakt Karneval

● Restaurace U âernínÛ

● Restaurace V Jámû

● Restaurace 
Pod Vinofisk˘m zámkem

● Stavebniny Václav Dlabaã

● Vítûzslav âáp – opravy 
a diagnostika vozidel Ford

● Vin Metal

● Robert Rytina – VR Atelier

● Zemsk˘ pivovar

● ZT-Holding

● Franti‰ek ·varc

● ULOÎ.TO

● Îelezáfiství Mirko Jarolím

● ÎiÏkovské divadlo 
Járy Cimrmana
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Dokonãení z pfiedchozí dvoustrany

K tanci hrála kapela Dekame-
ron, která si uÏ loni získala sym-
patie plesajících, a tak jsme ji
pozvali znovu. Taneãním vystou-
pením maÏoretek jsme potû‰ili
nejedno oko diváka, ale také
podpofiili mladé dívky v tom, co
dûlají, a mal˘m finanãním ohod-
nocením pfiispûli na jejich dal‰í
pÛsobení. Vystoupení dal‰ích
dvou mlad˘ch sleãen a jejich 
originálního moderního tance
mûlo pfiinést zmûnu oproti kaÏ-
doroãním klasick˘m taneãní-
kÛm. Hollywoodskou atmosféru
zavr‰ilo swingové vystoupení zpû-
váka Ondfieje Rumla a pÛlnoãní
pfiedání so‰ky Oscara nejlep‰í
masce. Nesmûla chybût ani tom-

bola, za kterou vdûãíme hlavnû
dámám Vûfie Kuãerové a Hanû
Málkové (Kazilové). Také hodnû
diskutované obãerstvení a obslu-
hu na na‰ich obecních plesech
jsme se snaÏili nepodcenit a v˘-
sledek se myslím dostavil.

Welcome drinky u vchodu na
ãerveném koberci zajistil dal‰í
znám˘ Vinofiák pan Ilja Vlãek. Za
krásné plakáty, vstupenky a dal‰í
tiskoviny dûkujeme na‰emu zá-
stupci starosty panu Robertu
Rytinovi. A co by to bylo za ples
bez na‰eho kronikáfie pana
Franti‰ka Filipa, kter˘ vítal ná-
v‰tûvníky u vchodu? A je‰tû po-
slední, ale neménû dÛleÏit˘ dík
patfií v‰em, ktefií se podíleli na
fyzickém stavûní sálu – no‰ení

stolÛ a Ïidlí pfied a po akci. Bez
nich bychom to také nedali. Na
úpln˘ závûr si fotografie z plesu
mÛÏete prohlédnout na adrese
https://arsfoto.zonerama.com
díky panu Hyklovi. Dûkujeme! 

Dûkování bylo dost. Ti, kdo na
plese byli, vûdí, o ãem mluvím,
ti, ktefií zÛstali doma, uÏ mají
jasno v tom, o co pfii‰li. KaÏdo-
pádnû nám dejte vûdût své pfii-
pomínky ãi námûty. Víme, Ïe ne-
mÛÏeme uspokojit v‰echny, ale
aspoÀ se v rámci moÏností snaÏí-
me  uspokojit vût‰inu. 

Psát mÛÏete na mÛj e-mail 
petra.gawdunova@praha-vinor.cz
nebo volat na tel. 602 456 678. 

Petra Gawdunová

Dûtsk˘ MLSN¯ KARNEVAL

Ï se stalo zvykem, Ïe pleso-
vû vyzdobenou sokolovnu

následnû vyuÏijeme k tomu, Ïe
hned druh˘ den uspofiádáme
Dûtsk˘ karneval. Ten se loni
z rÛzn˘ch dÛvodÛ nekonal, a tak
jsme letos váhali, zda ho uspofiá-
dat tentokrát.  Pfiece jen v téÏe

dobû probíhá mnoho jin˘ch kar-
nevalÛ – ve ‰kolách, ve ‰kol-
kách, v okolních obcích apod.
Zeptali jsme se tedy „lidu“
(vznikla za tím úãelem i zvlá‰tní
facebooková stránka) a ten nám
dal jasnû najevo, Ïe zájem o kar-
neval má. Tím bylo rozhodnuto. 

O program se postarala skvûlá
profesionální dvojice ve svém 
oboru, dámy Markéta Killin-
gerová a Barbora Marysková, 
a to pod titulem MLSN¯ KARNE-
VAL. Pro dûti pfiichystala interak-
tivní zábavné odpoledne plné
písniãek, soutûÏí a her. Sokolov-
na byla plná krásn˘ch dûtsk˘ch
masek a jejich rodiãÛ a prarodi-
ãÛ. Fotky mluví za v‰e.

Dûkuji v‰em, ktefií se na reali-
zaci karnevalu podíleli, a také
v‰em rodiãÛm, prarodiãÛm a do-
provodu dûtí, ktefií na karneval
pfiispûli finanãnû v rámci dobro-
volného vstupného. 

Petra Gawdunová
Více fotografií naleznete na

https://arsfoto.zonerama.com

U
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Foto © Jan Piroch, 2015
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B˘t „Hrd˘ na svÛj klub“
...je v Ïivotû dÛleÏité, aÈ uÏ je

tím titulním „klubem“ rodina,
firma nebo tfieba okruh pfiátel 
a sousedÛ v místû, kde Ïijeme.
Stejn˘ název nese i dokumentár-
ní film, kter˘ vypráví o historii
fotbalového klubu Dukla Praha,
jemuÏ zasvûtil podstatnou ãást
svého Ïivota jeho legendární
hráã – vinofisk˘ obãan Jifií âadek.
Spolu s ním, reÏisérem Luìkem
Svobodou, producentem Petrem
Studénkou a hercem Ondfiejem
Vetch˘m jsme se mohli 18. úno-
ra v Hoffmanovû dvofie zúãastnit
promítání filmu a následné zají-
mavé besedy o tom, co to zna-
mená b˘t „hrd˘ na svÛj klub“, 
a to zdaleka nejen ve sportu...

Robert Rytina

Foto © Petr Lichtenberg, 2015
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VR Atelier

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

Mediální
partnefii
koncertu:

SLAVNOSTNÍ

KONCERT

NEDùLE 7. 6. 2015 V 19:00
KOSTEL POV¯·ENÍ SV. K¤ÍÎE V PRAZE-VINO¤I

HVùZDY SVùTOV¯CH OPERNÍCH SCÉN V RECITÁLU Z DUCHOVNÍCH DùL
W. A. MOZARTA, A. DVO¤ÁKA, G. PUCCINIHO A DAL·ÍCH

V˘bor pro kulturu, sport a volnoãasové aktivity Zastupitelstva Mâ Praha-Vinofi

V¯TùÎEK Z DOBROVOLNÉHO VSTUPNÉHO JE URâEN NA OPRAVU KOSTELNÍCH VARHAN

V¯BOR PRO KULTURU, SPORT A VOLNOâASOVÉ AKTIVITY ZASTUPITELSTVA 
Mâ PRAHA-VINO¤ VE SPOLUPRÁCI S ¤ÍMSKOKATOLICKOU FARNOSTÍ 

V PRAZE-VINO¤I VÁS SRDEâNù ZVOU NA
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7. velikonoční jarmark
– 22. 3. 2015
Velikonoční čas se dostal i do Vi-
noře. Tradiční jarmark v areálu
Stavebnin Václav Dlabač nabídl
celou řadu magnetů, a tak si i přes
nepřízeň počasí návštěvníci měli
z čeho vybírat. Duo Josef Alois
Náhlovský a Josef Mladý, jedni
z nejoblíbenějších komiků, doká-
zali, že jsou stále nadčasoví. Dět-
ských vystoupení bylo tolik, že by
se musel opisovat skoro celý pro-
gram. Děti toho umí hodně (a to
i ty nejmenší) a také to svým ro-
dičům a příbuzným ukázaly. Na-
opak zase pro děti zahrálo Diva-
dýlko Na Konečný pohádku.
Vystoupení Zumbic mělo v po-
rovnání s loňskem výraznější
herní složku. Dvě kapely, N.J.P. –
Na jedno použití (vinořská) a Ka-
bát Revival, se postaraly o dvě ho-
diny hudby k tanci či poslechu.

A kdo toto celé uváděl? Zuzu
Štočková, paní učitelka spolu se
svou třídou 4. A z Vinoře. Vystou-
pení si vzali za své a zapojily se
i celebrity. Program obohatila re-
klama na kýbl na nervy (ve třech

velikostech) s Janem Tunou a roz-
hovor s Petrem Suchoněm.
Říká se, že sedmička je riziková.
A v případě 7. vinořského jar-
marku je to pravda, protože

bylo nejhorší počasí, přišlo nej-
méně návštěvníků a program
byl finančně i technicky nejná-
ročnější (poprvé došlo ke zpož-
dění v jednotlivých vstupech).
Zvládli jsme to a moc děkujeme
všem návštěvníkům, MČ Praha-Vi-

noř, firmě Imramovský, Pražské
strojírně, a. s., a Merhautovu pe-
kařství za finanční podporu. Dě-
kujeme i všem dobrovolníkům,
kteří svou prací akci také podpořili.
Výtěžek z akce bude přidán k pe-
nězům zminulých dvou let apoužit
pro potřeby vinořských dětí. Tě-
šíme se na 8. ročník v roce 2016.

Vašek a Jiřka Dlabačovi

Létání 
V pátek 20. 3. 2015 se od
18.00 hod. konal první díl
z cyklu mnou pořádaných be-
sed na letecká témata.
Naším zahajovacím hostem ne-
byl nikdo menší než Radka Má-
chová, vedoucí akrobatické čtyř-
ky Flying Bulls Aerobatic Team.

Radka přednesla úžasnou pre-
zentaci o akrobatickém létání
a pustili jsme si i mnoho profi vi-
deí z tohoto vrcholového létání.
Po prezentaci byl čas na dotazy.
Ty byly samozřejmě naprosto
volné, stejně jako nezávazná di-
skuze okolo nich. Mohli jsme se
dozvědět, jak se člověk stane
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akrobatickým pilotem, co to
znamená slepě důvěřovat svým
kolegům za kniplem, nebo tře-
ba i jaký to byl pocit, když se
před několika dny ve vzduchu
Radka srazila se svým kolegou
Jiřím Sallerem na letecké show.
Na místě byl krom samotné

několikahodinové besedy při-
staven i funkční IL-2 BoS si-
mulátor, kde si jej návštěvníci

mohli vyzkoušet a podívat se,
jak si host poradí s těmi naši-
mi druhoválečnými pixlami.
Beseda se podle mého názoru ve-
lice povedla a ohlasy byly veskrze
kladné. Ty záporné pro nás byly
radou, co vylepšit příště, další be-
seda by se totiž měla konat zhru-
ba koncem května. Pozvání přijal
bývalý vojenský pilot a „zalétá-
vač“, nyní instruktor ultralehké-
ho létání Vítězslav Nohel. Věřím,
že se z těchto pořádaných besed
stane tradice a vinořský VINCENT
bude dalším zajímavým a vy-
hledávaným místem v našem
leteckém regionu Prahy 9. 
Závěrečné poděkování patří také
Janu Schrenkovi, kamarádovi, za

pomoc při organizování a zabez-
pečení simulátoru, Monice Lich-
tenbergové za pomoc při organi-
zování a cateringu a Danu Lichten-
bergovi, pokladníkovi, za výběr
lístků a starost o ceny a tombolu.

Petr Lichtenberg

Dětský den: IQ park
ve Vinoři 
V neděli 31. 5. 2015 od 14 do 18
hod. se bude konat na farní za-
hradě již tradiční Den dětí. Den
dětí spolupořádají rodiny
z Hnutí fokoláre, farnost Vinoř,
Sokol Vinoř a Výbor pro spolky
a církve MČ. Děti čeká mnoho
úkolů na různých stanovištích.
Po loňské účasti 220 dětí věří-
me, že i letos Vinoř prokáže, že
rozvoj IQ nás baví, máme rádi
nejen to, když se něco nového
učíme, ale rádi něco prožíváme
společně v atmosféře přátelství
a příjemných vztahů. Doufáme,
že kromě malého dárku si nejen
děti odnesou také pocit, že Vi-
noř je místo, kde jsou si lidé blíz-
ko. Srdečně vás zveme a těšíme
se na vás. Příjemnou atmosféru
setkání tvoříme společně.

Za tým organizátorů Marie
Nováková a Martin Halík
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Hudební škola 
Pavel Hokr
Výuka na hudební nástroje ve
Vincentu probíhá už každý všed-
ní den. V pondělí probíhá výuka
kytary, úterý až čtvrtek se vyuču-
je klavír a flétna a od března
byla zahájena výuka klavíru
i v pátek. Kapacita učebny je tím-
to už naplněna. Také místo obvy-
klých dvou jarních koncertů jsou
plánované tři, aby mohli vystu-
povat všichni, co by rádi účinko-
vali. Koncerty se budou konat
v Mariapoli, dva 28. 4. a třetí 29. 4.
Součástí koncertu 28. 4. bude
dětský muzikál Červená Karkul-
ka. Další koncert je plánován
na závěr školního roku 17. 6. Na
výuku od září je vhodné se při-
hlásit během května. Podle poč-
tu zájemců se pak bude pláno-
vat rozvrh na další školní rok.

Pavel Hokr

GoKids kurzy 
Od začátku měsíce října 2014
jsem začala v KC Vincent vést
GoKids kurzy. Konkrétně kurz
Znakujeme se zpěvem a hrou,
kde se společně s dětmi, ma-
minkami a medvídkem BeeBo
učíme znaky, které slyšícím dě-
tem ve věku 6–24 měsíců
usnadní a obohatí období, kdy
ještě neumí mluvit, ale rády by
komunikovaly, a vyjádřily tak
své potřeby, zájmy, své pocity.
Tyto znaky se na lekci učíme,
jak už napovídá sám název, po-
mocí písniček, obrázků, pomů-
cek k jednotlivým tématům
a v neposlední řadě fiktivní
hrou. Znaková řeč napomáhá
rozvoji mluvené řeči, upevňuje
pouto mezi rodiči a jejich dětmi,
dává impuls k intelektuálnímu
rozvoji, podporuje pozitivní
emocionální vývoj, posiluje se-

bedůvěru dětí a umožňuje dě-
tem sdílet svůj svět. Všechny
tyto přínosy potvrzují desítky
spokojených maminek a hlavně
dětí, které prošly mými kurzy,
a společně tak obohatily své ži-
voty o krásné a nezapomenutel-
né zážitky, které mám i já osob-
ně se svými dvěma dcerami.
Druhým kurzem je kurz Pozná-
váme svět, kde v duchu základ-
ních principů Montessori peda-
gogiky dětem ve věku 1–3 let
přibližuji svět kolem nich, a to
prostřednictvím aktivit na různá
témata, jakými jsou například
počasí, zvířata doma, kuchyňské
náčiní atd. Součástí lekce je i sou-
středěná práce s Montessori po-
můckami, kde se děti učí trpěli-
vosti, cvičí jemnou motoriku, učí
se dokončovat činnosti. Také si
na každé lekci řekneme básnič-
ku či zazpíváme písničku k téma-
tu a něco zajímavého vytvoříme.
Již po několika lekcích je u všech
dětí vidět určitý pokrok, který
dělá radost nejen mně a dětem,
ale i jejich rodičům. 

Bc. Pavlína Kapalová

Hodiny tance TŠ HIT 
Pod vedením Hany Jozové
Dluhošové pokračují i v dru-
hém pololetí.
Tanečky pro nejmenší – pátek
15.55–16.40 hod. Tančíme v su-
kýnkách, propínáme špičky a ko-

Hudební škola Pavla Hokra uspořádala 20. 3. 2015 ve Vincentu
rychlokurz hry na klavír.
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línka jako baletky, nacvičujeme
tanečky v kroužku na vystoupení
a pak se na koberci protáhneme.
Tento kroužek je pro děti od 3 let.
Latin dance a tango – pátek
16.45–18.00 hod. Vhodné pro
děti ZŠ od 3. tř. Každou hodinu
začínáme taneční průpravou
v rytmu diska a samby. Letos na-
cvičujeme na vystoupení sesta-
vu passo, čaču, modern a jive.
Pokročilé členky tanečního klu-
bu procvičují navíc kankán.
Zveme všechny zájemce na náš
Letní tábor s přesunem v čase
na tajemnou planetu Atcen! 
Podrobnosti se dozvíte na
www.tanecniskola-hit.cz.

Yamaha Class 
Zuzany Bartošové 
Již osmým rokem pořádáme
u vás ve Vinoři v KVC kurzy hu-
dební výchovy, které jsou urče-

ny pro děti již od čtyř měsíců
věku. Aktuálně zde probíhají
kurzy Robátka a první krůč-
ky k hudbě. Vincent nabízí vi-
nořským dětem (našim žákům)
a jejich rodičům nejen velice
krásné a pro nás vyhovující
prostory k výuce, zázemí herny
a využití dalších prostorů, ale
také velmi milou a seriózní spo-
lupráci, čehož si velmi vážíme.
Díky nadstandardní ochotě
a vstřícnosti pana Mokrého
a paní Lichtenbergové můžeme
na této pobočce pravidelně
uskutečňovat i akce nad rámec
běžné výuky. Tradicí se staly vá-
noční besídky, kde zavládne
vždy srdečná sváteční atmosfé-
ra, a rovněž závěrečné koncer-
ty, které jsou příležitostí pro ro-
diče, prarodiče i širokou veřej-
nost zhlédnout ukázku naší
výuky. Za všechny zúčastněné

děkuji, že si můžeme zpívat
a muzicírovat s vámi ve Vinoři,
a těšíme se i na nové žáky.

Zuzana Bartošová,
YAMAHA Class

Lingva 
ludus 
lektorky 
Kláry Löwensteinové, Ph.D.
Jazykové kurzy pro děti a dospě-
lé a storytellingové dílny v KVC
Vincent se v tuto chvíli ocitají
v umném a intenzivním jarním
toku, a to velkým dílem díky la-
skavé podpoře ředitele KVC
Vincent pana Vítka Mokrého,
který pro ty nejmenší zakoupil
navazující sérii kvalitních učeb-
nic, obrazové a výkladové slov-
níky a další materiály, které
zkvalitňují a zintenzivňují osvo-
jování si nemateřského jazyka
a vedou k větší samostatnosti,
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všestrannému rozvoji a do praxe.
V prvé řadě ale všechna sláva
a čest patří všem mým motivo-
vaným studentům a příjemně
lidské atmosféře Vincenta.
S velkým díky a jarním pozdra-

vením Klára Löwensteinová,
lektorka

Jarní douška – psycholingvis-
tická glosa G. T. M. Altmanna:
Co je jazyk a porozumění?
„Jazyk je prostě okno, z něhož
se můžeme vyklonit a vzájem-
ně se dotknout svých myslí.
Dokážeme to všichni, bez ohle-
du na rasu nebo vyznání. Je to
ten nejintimnější čin, jehož
jsme schopni. Musíme však mít
neustále na paměti, že to okno
musí zůstat otevřené.“ 

(Vstup na babylonskou věž)

Bodystyling s Janou
Léto, léto, léto… Je sice teprve
jaro, nicméně pokud chceme na
své postavě něco změnit, je tře-

ba začít už nyní. Bez námahy to
u mě sice nepůjde, nicméně pří-
jemně formovat a zpevňovat po-
stavu můžeme spolu na osvěd-
čených lekcích bodystylingu.
Trénink se soustřeďuje na for-
mování svalů celého těla s důra-
zem na problémové partie –
stehna, hýždě a břišní svaly. Ne-
zapomínáme samozřejmě ani
na ruce. Celkově se tak jedná
o účinnou kombinaci aerobního
a posilovacího cvičení zakonče-
ného kvalitním strečinkem. Pro
zvýšení efektivnosti lekce použí-
váme k posilování činky či gu-
mičky. Zapojujeme i váhu vlast-
ního těla. A věřte, že je to znát!

HLEDAČI SMYSLU A ESTETIČNA
pro vaše ratolesti, zbystřete!

KVC Vincent a jeho lektorky Kris-
týna Kolajová, Monika Lichten-
bergová a Klára Löwensteinová
připravují pro vaše děti na léto
tři tematické týdny plné nevšed-
ního, všestranného a zábavné-
ho rozvoje pod  profesionálním
a vlídným vedením.

Celodenní Schola ludus
v rámci Vincenta 
1. Hravé putování s českým
lvem: 20.–24. 7., každý den bude
věnován jedné významné historic-
ké epoše, na programu miniexkur-
ze do dějin a dějin umění, hudební,
taneční a výtvarné dílny, návštěva
pamětihodností a interaktivních
programů, společný projekt (cena
2 500 Kč bez stravy).
2. Schola ludus I. – rozeznívá-
me se, ladíme, tvoříme, mluvíme
a přemýšlíme o světě: 3.–7. 8., hu-
dební, výtvarná, pohybová a filo-
zofická dílna, čeština a angličtina
jinak (cena 2 500 Kč bez stravy).
3. Schola ludus II. – pozoruje-
me, zkoumáme a napodobujeme
přírodu: 17.–21. 8., přírodověda,
hudebno, výtvarno a pohyb, vý-
pravy, hry a miniprojekty (cena
2 500 Kč bez stravy).

Uzávěrka přihlášek je 31. 5. Zá-
jemci, prosím, kontaktujte Kláru
Löwensteinovou (klaralowen-
stein@yahoo.it, 724 909 585) či
vaše oblíbené lektorky ve Vin-
centu. Těšíme se na vás i v létě!

k. l., k. k., m. l. (et vice versa)
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Otevřeny jsou kurzy:
• pondělní 19–20 hod. 
• úterní 19.30–20.30 hod.
• čtvrteční 20–21 hod. 
Není třeba se rozhodnout oka-
mžitě. Samozřejmostí je, že po
předchozí dohodě si můžete
přijít zacvičit jednu hodinu „na
zkoušku“ zcela zdarma!

Hubnu… hubneš… hubneme
... aneb terapie obezity 2015
pomocí úpravy životního stylu
Úprava životního stylu na zákla-
dě současného moderního a ově-
řeného přístupu k terapii (nejen)
obezity, který respektuje indivi-
duální potřeby klienta a zároveň
se snaží ovlivnit nejen jeho stra-
vovací a pohybové návyky, ale
především působit na nevhodné
emoce a postoje, které ho k těm-
to nežádoucím návykům vedly.
Nebudeme držet diety ani jíst zá-
zračné pilulky či pít speciální ná-
poje. Půjdeme na to jinak – s ro-
zumem, zdravě a natrvalo. Po-
stupně budeme poznávat svoje
stravovací a pohybové návyky,
zjistíme, co a proč nás v tomto
směru ovlivňuje, jak a zdali to
můžeme a chceme změnit.
V současné době probíhá v KVC
Vincent kolektivní kurz, který je
určen pro skupinu 5–12 osob,
kdy mocnou zbraní proti obezi-
tě je vzájemná podpora celé
skupiny a vzájemné ovlivňování
se. Kurz je v současné době již za
svojí polovinou a další bude ote-
vřen dle zájmu až na podzim.
Ale netřeba zoufat. Pokud chce-
te se svými stravovacími či po-
hybovými návyky do léta přece
jen něco udělat, můžete si vy-
brat i kurz individuální či „skoro
individuální“. Kurzy se skládají

z devíti konzultačních bloků
v předem dohodnutých termí-
nech dle vašich časových mož-
ností. Prvních pět týdnů hezky
týden po týdnu, další čtyři pak
co 14 dnů. Individuální kurz
stojí 3 500 Kč, skoro individu-
ální pak dle počtu účastníků –
3  000 Kč/osobu v případě
dvou osob a 2  500  Kč/osobu
v případě tří a více osob. Tak-
že vemte s sebou kamarádku,
kolegyni, maminku, tchýni či
partnera a buďte o krok blíže
své letní postavě…
Kurzovné je splatné až po prv-
ní konzultaci, kdy máte mož-
nost se rozhodnout, zdali tato
„cesta“ je právě ta vaše.
Dle vlastní volby si můžete při-
dat i pohybový blok a zúčastnit
se kurzu bodystylingu.
Podrobnější či doplňující info
naleznete také na www.prima-
telo.cz. 
Na kurzy bodystylingu či terapie
obezity je nutná rezervace na ja-
nina.habartova@gmail.com,
tel.: 602 840 905.

Skupinové a individuální
cvičení pilates
Co je to pilates? Cvičební me-
toda pilates vás protáhne, uvol-
ní i posílí. Poznáte své tělo
a jeho slabosti. Při cvičení se
dbá na správné provedení cvi-
ků namísto četného opakování.
Bolí vás záda? Nevnímejte bo-
lest jako otravující pocit. Na-
opak, je to velmi užitečný sig-
nál vašeho těla, že se něco děje,
že je nějaká část přetížená. Po-
mozte si aktivním pohybem
a pravidelným protažením ce-
lého těla, které si to zaslouží.
Kde cvičíme? Vincent – kul-
turní a vzdělávací centrum,
Opočínská 364, Praha-Vinoř.
Více info na www.studiozp.cz.
Skupinové kurzy jsou momen-
tálně plně obsazeny, nové kur-
zy od září 2015.

Senior Fitnes o. s.
Zdravotní cvičení pro každého
a každý věk, vhodné nejen pro
seniory, v KVC Vincent, vždy
v úterý od 10.50 do 11.50 hodin.
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Přijďte si s námi zacvičit pro
zlepšení vaší fyzické kondice,
odstranění bolesti zad, zlepšení
rovnováhy a psychické pohody.
Informace: Arnošt Böhm, 
tel. 608 709 853, 
e-mail: arnostbohm@centrum.cz,
www.seniorfitnes.cz.

Cvičení s klaunem
Dobrý den, dobrý den, dneska
máme krásný den…
Takto již třetím rokem začínají
kurzy dětského cvičení v KVC
Vincent. V tomto pololetí jsou
otevřeny 4 kurzy pro cca 50
dětí. Lekce jsou rozděleny dle
věku dětí, a to pro nejmenší
chodící děti ve věku 1,5–2
roky, pokročilejší 2–3 roky a té-
měř samostatně cvičící děti 3–5
let. Probíhají pravidelně v do-
poledních hodinách ve čtvrtek
a pátek v doprovodu rodičů.
Cvičíme za doprovodu klauna Le-
opolda, který společně s lektor-
kou předvádí cviky, které po něm
děti opakují. Říkáme si básničky,
zpíváme písničky a využíváme

velkou spoustu pomůcek, jako
jsou např. velké balóny, overbal-
ly, lavičky, překážkové dráhy, la-
bilní plochy, senzomotorické
prvky, trampolína a další.
Snažíme se podpořit správný
psychomotorický vývoj dětí,
zlepšit koordinaci, jemnou
i hrubou motoriku, učíme se
vnímat své tělo, hrajeme kolek-

tivní hry, stavíme senzomoto-
rické dráhy a snažíme se o pre-
venci vadného držení těla
a např. plochých nohou apod.
Ale hlavně se snažíme si spo-
lečně strávený čas vesele užít.
Od září 2015 budou otevřeny
nové kurzy, tak se budeme těšit
na nové kamarády a jejich rodiče.

Gabriela Válková 

– zápasnická přípravka
pro děti (8–13 let)
Zaměřeno na rozvoj obrat-
nosti, pohyblivosti a síly, zá-
kladní dovednosti v zápase
pomocí různých úpolových
cvičení a her (přetahy, přetla-
ky, úpolové hry), s cílem v bu-
doucnu se účastnit mládežnic-
kých turnajů.
– zápasnický trénink 
pro starší žáky (od 13 let)
a muže
Podobná náplň hodin jako
u mladších žáků s větším dů-
razem na zápasnickou techni-
ku a tréninkové zápasy, cílem
by měla být účast na zápasnic-
kých turnajích, ale rovněž

zlepšování se v zápase a silové
úrovni i bez ambicí soutěžit.
Tréninkové kurzy povede
Arnošt Böhm, bývalý učitel
tělocviku a rovněž profesionál-
ní trenér zápasu a metodik
úpolových sportů v ČSTV, re-
prezentant Československa
v zápase, držitel titulu Mistr
sportu, mistr Československa
ve volném stylu v roce 1975,
1976, 1978 a mistr Českoslo-
venska v řeckořímském zápase
v roce 1980 a 1981, jako trenér
působil v tréninkovém centru
dětí a mládeže Bohemians.
Informace: 
A. Böhm, tel. 608 709 853, 
e-mail: arnostbohm@centrum.cz

HLEDÁME ZÁJEMCE O TRÉNINK 
řeckořímského zápasu a volného stylu

Ve Vincentu zahrála společnost Pruhované panenky interaktivní
pohádku „O kůzlátkách“.

Divadelní představení společ-
nosti Krab ve Vincentu „Tučňák
se ztratil“ bylo pro děti od 2 let.
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Seznam knižních 
novinek 1. čtvrtletí 2015

Baldwin Louis
Osudové lásky slavných

Burdová Michaela
Volání sirény. Pomsta.

Burgett Donald R.
Sedm cest do pekla. Křičící
orel v Bastogne

Čtvrtek Václav
Jak si Slávek načaroval dubo-
vého mužíčka

Daněk Oldřich
Hříčky o královnách

Roberty P. C.
Kacířská léta

Du Maurier Daphne
Generál Jeho Veličenstva

Dušek Dušan
Pěšky do nebe

Erpek Jaroslav
Kronika obce Vinoř (1. a 2. díl)

Formánek Josef 
Úsměvy smutných mužů

Graham Patrick
Evangelium podle Satana

Homes A.M.
Tato kniha vám zachrání život

Hucklesby Jill
Osamělý králíček

Ignatow Amy
Tajný finty oblíbených lidí

Johns William Earl
Biggles, vzdušný komodor.
Biggles v Africe. Bigglesův malaj-
ský případ. Worrals. V Orientě

Johnson Rebecca
Julinka a její zvířátka. Chůvy v akci

Mc Ewan Ian
Pokání

Nezval Vítězslav 
Oči milenek

O’Brien Stephen
Minecraft – vydoluj maximum!

Peroutková Ivana
Mia Flor

Procházková Zdena
Chuť na lásku

Ratner Vaddey
Stín banyánu

Ríša Vlado
Stříbrný paprsek

Říha Bohumil
Jak jel Vítek do Prahy. Vítek na
výletě. O třech podivných to-
varyších. Střídá se kapitán

Saitl Vilém
Vinoř

Saunders Tim
Nijmegen – operace „Market Garden“

Scott Robert Lee
Ten den mi patřilo nebe

Seifert Jaroslav
Všecky krásy světa

Stehlík Pavel
Do temnoty

Šrámek Fráňa
Splav

Urbaníková Eva
Stalo se mi všechno. Vztahová níže

Vacek Jiří
TransAsia

Vacková Monika
Ostrovy našich snů

Viewegh Michal
Andělé všedního dne

Závada Vilém
Cesta pěšky

Výměnný soubor
Černá sanitka. Druhá žeň

Amory Cleveland
O kocourovi a bručounovi 

Bazell Josh
Doktor zabiják

Blafl Johan
Černá kniha. Holky, holky, holky.
Černá kniha. Přestaň, nepřestávej

Evanovichová Janet
Než bys do tří napočítal

Eyre Elizabeth
Křeslo pro kardinála



34

Gardner Lisa
Úkryt

Grant Rob
Špeky

Grzedowicz Jaroslav
Popel a prach

Haenel Yannick
Tajný posel Jan Karski

Horáková Naděžda
Tajemství císařovy milenky.
Ženy a lži

Iggulden Bonn
Vlk plání

Janeček Petr 
Černá sanitka: třikrát a dost

Javořická Vlasta
Děti panímámy Zlatuškové.
Povídky pod polštář

Jennings Maureen
Případy detektiva Murdocha

Jílková Cecílie
Cesta na Drromm

Kazan Tereza
Chameleonka

Kurkov Andrej
Tučňák smrti

Payne C. D.
Mládí furt v hajzlu. Deník Nicko-
va syna Scotta Twispa

Pecháček Ladislav
Hořká čokoláda

Pekárková Iva
Jaxi taksikařím

Prose Francine
Lovci a sběračky plodů

Prošková Hana
Smrt programátora

Ráž Roman
Zachránci samoty

Reinerová Lenka
Vůně mandlí. Bez adresy

Roberts A. R. R.
Hobit aneb Cesta tam a samé
zmatky...

Robertson James
Skotské duchařské historky

Rouer Beatrice
Diagnóza: úča

De Saint-Exupéry Simone 
Kurýr na jih

Shipton Paul
Drsnej brouk – zabiják v dešti

Snadowsky Daria
Jak holky přicházejí o iluze aneb
Anatomie mýho prvního kluka

Steklač Vojtěch 
Dvojčata v akci

Tejkalová Jiřina
Můj řecký rozvod

Tesař Milan
Deník rodícího se otce

Trollope Joanna
Svatba s milenkou. Druhé líbánky.

Děti se dozvěděly, jak jsou v kni-
hovně řazené knihy, jaký je kni-
hovní řád vmístní knihovně, jaká
je otevírací doba, jak se o vypůj-
čené knihy starat. Po krátkém
povídání si mohly vybrat knihy

z dětského souboru, prohléd-
nout si je a pokusit se něco pře-
číst. Největší zájem byl o knihy
o zvířatech a o dinosaurech.

Monika Lichtenbergová, 
knihovnice

Předškolní děti na návštěvě v místní knihovně.
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Zápis do prvního 
ročníku ZŠ
… se uskutečnil v úterý 3. 2. a ve
středu 4. 2. 2015. Mach, Šebestová

a paní učitelky přivítali 126 dětí,
nastoupit by po odkladech mělo
cca 118 prvňáčků. Čtyři třídy prv-
ního ročníku, které otevřeme, bu-
dou umístěny v prvním patře bu-
dovy na Vinořském náměstí (tam,
kde jsou dnes 2. třídy). Velké po-
děkování patří všem učitelkám
a žákům, kteří se na zápisu podí-

leli, vše proběhlo i při rekordním
počtu dětí hladce a bez problémů.

Zápis do MŠ 
…proběhl 11. a12. 3. 2015. Obdrželi
jsme 115 žádostí o přijetí dítěte,
volných míst máme přes 80 – zá-
leží ještě na počtu odkladů školní
docházky. Přijali jsme přednostně
děti z Vinoře (letos zastupitelé od-
souhlasili i podmínku bydliště ve
Vinoři alespoň u jednoho rodiče)
požadující celodenní docházku,
v pořadí podle věku od nejstar-
ších. Dostalo se téměř na všechny
děti, kterým budou v době ná-
stupu do MŠ 3 roky. Seznam při-
jatých je vyvěšen na www.zsvi-
nor.cz oddíl mateřská škola
a v tištěné podobě na dveřích MŠ.

Provozní a technické
změny ve škole
V lednu se začala stavět další pří-
stavba v prostoru mezi školní jí-
delnou anejstarší budovou školky

v Mikulovické ulici. V budově ve
tvaruL bude jedna třída mateřské
školy pro předškoláky (nahradí
letošní provizorní třídu v patře

staré školy) a jedno velké oddě-
lení školní družiny. V družině od
září navyšujeme kapacitu ze 150
na 200 dětí. Do provozu budou
tyto prostory uvedeny 1. 9. 2015.
Postup výstavby můžete sledovat
na fotografiích na webu školy. Do
prázdnin ještě plánujeme výměnu
světel v tělocvičně, natažení in-
ternetu do všech tříd a kompletní
inovaci kotelny ve staré škole.

Lyžařský výcvik
7.–14. 2. 2015 proběhl ve Strážném
v Krkonoších lyžařskývýcvikový
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kurz pro žáky 7. ročníku. Zúčast-
nilo se 34 dětí. Letos nám konečně
přály sněhové podmínky, i počasí
bylo dobré. Kurz proběhl bez je-
diného zranění, adokonce inikdo
neonemocněl, takže úplná spoko-
jenost. Fotografie z kurzu jsou na
webu školy.

Anketa o spokojenosti
rodičů se školou
… proběhla na třídních schůzkách
19. 3. 2015. Získali jsme 344 od-
povědí. Výsledky jsou velmi po-
dobné výsledkům ankety z roku
2011. Těší nás, že jsme udrželi vy-
sokou úroveň spokojenosti rodičů
v nejdůležitějších bodech. Rozvoj
vědomostí a dovedností dítěte –
spokojenost 86 % a jen 2 % ne-
spokojených rodičů, kvalita peda-
gogického sboru apochopení uči-
telů pro děti – spokojenost 87 %,
informace rodičů od školy – spo-
kojenost přes 90%. Vproblémové
oblasti týkající se prevence nežá-
doucích sociálních jevů a šikany
došlo ke zlepšení o 12 % oproti
výsledkům ankety z roku 2011.
Spokojeno je nyní 65 %, nespo-
kojeno 7 % rodičů. Děkujeme za
projevenou důvěru. Kompletní
podrobné výsledky ankety jsou
na webu školy (Škola/ŠVP/Auto-
evaluace/Školní rok 2014/15).

Záchrana zvířat
Dne 5. 2. 2015 proběhl na naší
škole další z cyklu programů ob-

čanského sdružení Penthea
s názvem „Záchrana zvířat 2“.
Programu se zúčastnili všichni
žáci naší školy. Děti získaly řadu
důležitých informací o tom, kdy
a jak je potřeba poskytnout po-
moc handicapovaným nebo zra-
něným živočichům včetně mlá-
ďat, se kterými se mohou
v přírodě setkat. Dozvěděly se
o práci záchranné stanice
a o konkrétních případech po-
moci zraněným ptákům, neto-
pýrům, ježčím mláďatům nebo
dalším zvířatům.

Veselý týden v prvním
patře – třídy 1. A, 
3. A a 3. B
V rámci projektu o zvycích a tra-
dicích připravily paní učitelky ze
třídy 1. A, 3. A a 3. B pro děti tý-
den plný her a zábavy.
V pondělí jsme započali Dnem
naruby. Žáci i paní učitelky měli
na sobě obrácené oblečení,
někdo se převlékl za opačné po-
hlaví či měl spodní prádlo na
svrchním. Zkoušeli jsme psát
opačnou rukou, nohou, pomocí
pusy i poslepu, řešili jsme zá-
bavně-logická cvičení. 

V úterý jsme si užili pravý Maso-
pust plný zvířátek a nápaditých
masek, který doprovázely tra-
diční masopustní hry (Hojačky
hojačky apod.) a zároveň spo-
lečné zpívání masopustních písní.
Ve středu jsme se naučili sklá-
dat parník a po modré („modrá
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je dobrá“) barvě jsme proplouvali
nástrahami matematiky, českého
jazyka i ostatních předmětů.
Užili jsme si Modrý den. Ve čtvr-
tek jsme si vyzkoušeli zábavné
kvízy, které zjišťovaly, zda
máme „pod čepicí“. Vždyť jsme
také měli Čepicový den. 
Brýlový den ukončil týden plný
zábavy a her. Do školy jsme
všichni přišli v brýlích, abychom
poznávali, zda „víc očí také víc
vidí a víc ví“. Brýle byly různo-
rodé – od papírových přes lyžař-
ské, sluneční, dioptrické, potápěč-
ské až po např. brýle svářečské. 
Věříme, že jsme dětem zpestřily
školní život, a na další společné
zážitky se těší 

paní učitelky Dragounová, 
Drmotová a Boušová

Z reakcí dětí: 
Tento veselý týden se mi líbil
a ráda bych ho znova zopako-

vala. Líbil se mi celý, ale na Če-
picovém dni mě zaujala hra.

M. Rysová
Mně se líbil teda celý týden.
Chtěl bych ho ještě někdy zo-
pakovat, ale nejvíce se mi líbil
Brýlový den. Ale všechno bylo
hezké, jak to paní učitelka pro
nás připravila. Taky se mi líbil
Čepicový den a hlavně jak jsme
hráli čepicové kvízy. Ale nejvíce
se mi líbil celý týden.

M. Kubr
Mně se moc líbil masopustní
rej, protože paní učitelka byla

cikánka a také věštila, což bylo
strašně dobrý, protože říkala, že
třeba budeme mít 15 dětí a 4
ženy, což je dobrý, a také jsme
měli různé masky.

M. Kornilov
Tento veselý týden se mi moc lí-
bil, i když jsme se museli trošičku
učit. Nejvíce se mi líbil Brýlový

den a masopustní karneval. Mys-
lím, že se děti docela dost snažily,
aby měly hezké převleky, nejvíc
je ale bavil Čepicový a Brýlový
den. Při některých dnech jsme
si hráli na módní návrháře
a bylo zajímavé navrhovat čepici
pomocí kružítka. Paní učitelka
měla dobré nápady.

Š. Vyhnis
Mně se líbily všechny dny, ale líbilo
se mi, jak jsme hráli čepicovanou
a všelijaké hry. Za celý týden jsem
si to užila a bylo to supr čupr!!! 

S. Svobodová

Olympiáda z českého
jazyka 
Naši žáci se pravidelně zúčastňují
olympiády z českého jazyka, která
rozvíjí a porovnává jejich vše-
stranné jazykové znalosti a doved-
nosti. V prosinci proběhlo v 8.
a 9. ročníku školní kolo, z něhož
postoupily dvě žákyně 9. A do
kola obvodního. To se uskuteč-
nilo 5. 2. na ZŠ Generála Janouška
na Černém Mostě. Úkoly zde
řešilo 60 žáků, 17 z gymnázií
a 43 ze základních škol. Naše žá-
kyně Michaela Malá se umístila
celkově na 7. místě, mezi žáky
základních škol obsadila krásné
3. místo. Míša je jazykově velmi
talentovaná a nesmírně sečtělá,
takže výborně zúročila své před-
poklady. Děkujeme za vynikající
reprezentaci školy a přejeme
mnoho úspěchů v dalším studiu.

Mgr. J. Hrubá

Jarní veršování
Děti z 5. B v rámci literatury a ict
společně vymýšlely verše přes
e-mail – na téma jaro. Stejné téma
měly také děti ze 3. B, které svoje
práce ztvárnily také výtvarně.
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Jaro je tu 
Zima už nám zítra končí, 
s námi se tak snížek loučí. 
Jaro přijde pozítří, 
zbytek zimy rozvíří. 
S jarem přijde velké světlo, 
spolu s ním i krásné teplo. 
Den se rázem prodlouží, 
vylézají žáby, potom taky slimejši.
Jako by nebylo to jaro moje, 
rašící lístky píchají. 
Letky ptačího nepokoje
do modra pronikají v okraji. 
Všechnu tu krásu já sám vidím
na svoje vlastní oči. 
Však toto není všechno, 
dokonce itou krásou já sám brečím. 
Mě u srdce bolí,
pocit bezmoci ve mně slzy roní. 
Připadám si jak v síti lapená, 
navždy střežená, jak v čisté moci
uzavřená. 
Najednou se z toho dostanu, 
je to skvělý pocit.
Když otevřu svoje oči
a vidím ten krásný slunce svit.

Filip Heřman 
a Adriana Holečková (5. B)

Jaro-sláva!
Sníh už tu není,
skončilo šál nošení.
Lidé chodí bez kabátu,
těší se jara návratu.
Odložíme čepice,
nebude nám zimnice.
Ledy tají, ptáčci si prozpěvují.
Sluníčko nás zahřeje,
každý zkřehlý okřeje.
Kolem pučí travička
pro velikonočního zajíčka.
Jaro mezi námi je tu,
dovolím si ještě větu:
,,Hola, pojďme všichni ven, 
rozkvétá nám celá zem!“ 

Kateřina Vlasáková 
a Václav Suchý (5. B)

Jarní probuzení
Očička jsem otevřela 
a rychle pookřela,
bylo brzo ráno, máme tady jaro.
Ladně jsem vstala,
ven jsem se podívala
a tiše jsem promluvila,
už tu není zimní víla.
Sluníčko nás pohladí
a na školu naladí.
Hlavně aby nepršelo
a v aktovce nic nechybělo.
Bude-li nám nejhůře,
tak sluníčko pomůže.
U tabule stojím a nic nevím. 
Kde první kytička vyrostla, 
ráda povím.
Jdu do lavice a ranila mě mrtvice.
Pod lavicí se krčí 
skřet, který vrčí.
Ukázal na mě a řekl o mně,
málo se učíš a učitelku mučíš.

Míša Šmuková 
a Vítek Raboch (5. B)

Autory výtvarně ztvárněných básní jsou žáci 3. B.
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Mateřská škola
Jaro je tady
Dočkali jsme se jara, ale nebu-
deme předbíhat, naše minulé vy-
právění o dění v mateřské škole
skončilo v prosinci. V novém roce
nás 6. 1. navštívili Kašpar, Meli-
char a Baltazar. Děti si vyrobily
korunky a s písničkou My tři krá-
lové jdeme k vám potěšily ve
školce každého. Stále jsme se tě-
šili na opravdovou zimu, kdy mů-
žeme sáňkovat, bruslit, lyžovat.
A protože nepřicházela, alespoň
si ji děti malovaly podle svých
představ. OS Prima den k nám za-
vítalo s krásnou pohádkou Kou-
zelné putování Sněhuvločky
a Sněhuločky. Všem se moc líbila,

ale opravdovou zimu se nám ani
pohádkou vyčarovat nepodařilo.
Když už se konečně zima ohlásila,
rozhodly se děti vyrobit krmítka
pro ptáčky. Pověsily je na zahradě
a pak jen čekaly, až se k nám při-
jdou ptáčkové posilnit. U dětí ve
třídě Soviček se naopak i v zimě
proměnila třída v jeden z ostrovů
Havaje. Děti se naučily tanec hula
hula, opalovaly se, koupaly
v moři i v bazénu. Zasoutěžily si

ve spoustě plážových her a ne-
chybělo ani míchání koktejlů.
V pondělí 26. 1. pořádal vý-
tvarný kroužek, pod vedením
paní učitelky Lenky Kopejskové,
výstavu dětských prací. Děti ze
třídy Lištiček, Houbiček a Jahů-
dek se měly čím pochlubit. Vý-
robky a obrázky byly velice zda-
řilé. Neméně důležitá je radost,
s jakou se děti do výtvarného
tvoření pouští.
Velkou událostí byl pro naše
předškolní děti zápis do ZŠ. Stalo
se již tradicí, že předškolní děti
z MŠ navštíví naše kamarády
v prostorách základní školy ještě
před jeho zahájením. Moc děku-
jeme všem paním učitelkám,

které nám návštěvu čtyř před-
školních tříd umožnily. O polo-
letních prázdninách školáků
jsme zavítali do tělocvičny ZŠ.
Děti si vyzkoušely hod na basket-
balový koš, šplhání na laně, hou-
pání na kruzích nebo skákání na
trampolíně. Po delší odmlce
k nám zavítala divadelní společ-
nost Koloběžka s pohádkou
O princezně Kolobejdě. Pohádka
se nám moc líbila, což jsme dali

najevo hlasitým potleskem i re-
akcemi na děj v průběhu před-
stavení. Nesmíme zapomenout
ani na plavání, které předškoláky
moc baví. Nikdo se nebojí,
všechno se zvládá na jedničku.
I v angličtině děláme pokroky.
Všechny děti jsou velice šikovné,
umíme čísla, barvy, členy rodiny,
části těla, oblečení a zvířátka. Py-
žamová párty je u dětí velmi ob-
líbená. Děti si přinesly své oblí-
bené knížky, ze kterých jsme si
četli, nechyběla rozcvička, módní
přehlídka pyžamek, představení
plyšáků, diskotéka a pořádná pol-
štářová válka. Také jsme měli
Eskymácký den. Hned ráno če-
kalo na děti překvapení v po-
době postaveného iglú, které se
jim velice líbilo. Během celého
dne jsme toho spoustu zažili. Po-
stavili jsme si iglú z kostek cukru,
cvičili jako medvědi, uspořádali
tulení závody a zahráli si medvědí
pohybovou hru. Také proběhla
velikánská sněhová koulo-
vačka. Seznámili jsme se s po-
lárními kraji a životem zde, s ja-
zykem Eskymáků, prohlíželi si
encyklopedie. Náš tematický den
jsme ukončili hraním si s kost-
kami ledu a pozorováním tají-
cího ledu. V únoru přijela pa-
rádní bublinková show. Ve školce
děti ze všech tříd měly možnost
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vidět okouzlující a poetické vy-
stoupení s mýdlovými bubli-
nami. Při krásných melodiích
vznikala malá umělecká díla
z mýdlových bublin, která pole-
tovala vzduchem, měnila tvary
a barvy. Dokonce do bubliny uza-
vřela děti i paní učitelku. Viděli
jsme kouzla a cvičení s obručí.
Moc jsme se těšili na karneval,
který se stal ve školce tradicí.
Vždyť je také rok od roku krás-
nější. Letos se konal ve čtvrtek
19. 2. Výzdoba prostor byla nád-
herná a masky všech zúčastně-
ných překrásné. Děti opět navští-
vil pan ředitel. Ty mu s radostí

nadšeně hlásily, že jsou prin-
cezny, piráti, kovbojové, víly... 
Děkujeme všem maminkám za
krásné masky dětí. Jakmile v ma-

teřské škole začalo téma pohá-
dek, bajek a dalších literárních
žánrů, s radostí jsme uvítali mož-
nost návštěvy knihovny u paní

Moniky Lichtenbergové. Velice
hezky nám o knihách pověděla
mnoho zajímavého a dokonce
jsme si mohli řadu krásných knih
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prohlédnout. Dětem se v kni-
hovně natolik líbilo, že se chtějí
stát jejími členy. Úžasné bylo hos-
tování Divadla Špílberg z Brna.
Zahrálo nám muzikál Králíci zklo-
bouku s hudbou Petra Skoumala.
Děti z herců nespustily oči, před-
stavení bylo opravdu krásné.
Rovněž tak loutková pohádka di-
vadelní společnosti Dokola spo-
hádkou Kouzelná voda. Měsíc únor
ibřezen jsou ve společnosti ve zna-
mení plesové sezony. Proto se ně-
které paní učitelky rozhodly uspo-

řádat ples také pro děti. Při něm
se děti dozvěděly mnoho o spole-
čenské výchově, naučily se několik
společenských tanců a nechyběla
samozřejmě tombola a občer-

stvení. Všem to náramně slušelo.
22. 3. reprezentovaly předškolní
děti naši mateřskou školu krásným
vystoupením na Velikonočním jar-
marku v Dlabačově. Přestože byla
pořádná zima, vše úžasně zvládly.
Děkujeme také rodičům. 27. 3. jsme
si nenechali ujít krásnou výstavu
zahrádkářů, na kterou se vždy

velmi těšíme. V dubnu nás čekají
akce BESIPU, koncert, divadelní
představení, opera Rusalka, upra-
vená pro předškolní děti, výlety
a další. O tom všem zase příště.

Jana Kovářová za kolektiv MŠ
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Téma soutěže: 
Světlo v mém životě
Téma mohou děti a mládež zpracovat v co
nejširším kontextu. Zde uvádíme několik
myšlenek odvozených od tématu:

Kde se cítím doma?
Co mi přináší radost?
Kdy se mi nejvíc rozzářily oči?
Kdo nebo co je světlo v mém životě?
Jak mohu já vnést někam světlo?
Nebojím se tmy
Procházka v noci
Hvězdná obloha
Žádná noc není úplně černá
Nic není jen černé nebo jen bílé
Žádná starost není bez východiska
Žádný stín není bez světla
Každá temnota obsahuje paprsek naděje

Farnost u kostela Povýšení
sv. Kříže v Praze-Vinoři vy-
hlašuje výtvarnou soutěž
pro děti a mládež na téma:

Světlo v mém životě
Soutěž je vyhlašována ve
třech kategoriích:
A – předškolní děti 
B – žáci 1. stupně ZŠ
C – žáci 2. stupně ZŠ a mládež

do 18 let

Použité techniky: práce do
velikosti A3; kresba, malba,

grafika, koláž, kombinované
techniky.
Na každém výtvarném díle
bude na zadní straně uve-
deno: jméno a příjmení auto-
ra, ročník ZŠ (příp. věk), adre-
sa bydliště nebo školy a název
výtvarného díla. Svoje práce
předávejte otci farářovi P. Jan-
číkovi na faru do 10. května.
Každé dítě může přihlásit do
soutěže jedno dílo.
Děti a mládež se mohu
zúčastnit výstavy také v ne-
soutěžní části vystavením

díla v dalších disciplínách:
plastika, keramika, užité umě-
ní, fotografie, pohádka, povíd-
ka, líčení, úvaha, báseň… 
Vyhodnocení soutěže proběhne
při vernisáži výstavy dětských
výtvarných prací v pátek 29. 5.
2015 při Noci kostelů ve večer-
ních hodinách. Výstava potrvá
v  boční lodi kostela do konce
června. Po skončení výstavy si
autoři odnesou svá díla domů.

Za přípravný tým: 
Petr Ettler, Adéla Kocmanová,

Ludmila Obručová
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Sport a spolky

SPOLKY
Baráčníci
V lednu se vinořští baráčníci sešli
na faře v části zvané Betlém, aby
zakončili hodnoticím sezením
rok 2014 a zároveň si odhlasovali
plán na rok 2015. Na tomto slav-
nostním sezení byly do našich
řad slibem baráčnickým přijaty
dvě nové členky. Velmi si vážíme,
že se sezení účastnili členové
z řad Zastupitelstva MČ Vinoř
a také zástupci spolku zahrádká-
řů, myslivců, rybářů a sportovců.
Dle tradice pravidelně i delegát-
ka, místorychtářka XVI. župy, te-
tička Marta Štičková. V únoru na
Rychtě pravidelný masopustní
rej, za doprovodu hudby souseda
V. Vorlíčka, byl opět veselý, plný
masek a dobré nálady. Svou účas-
tí a baráčnickým dekorem jsme
ozdobili i první masopustní
průvod obcí a věříme, že se
stane každoroční tradicí, kte-
rou budeme rádi podporovat.

V březnu XVI. župa, kam patří
i naše OB Vinoř, svolala valné
hodnoticí sezení do Líbeznic.
Reprezentovala nás delegace

pěti našich členů v čele se sta-
rostou Fr. Švarcem.
V březnu jsme oslavili spolu se
seniory na Rychtě Mezinárodní
den žen. Nebylo to jen hodová-
ní a zábava. Bylo to připome-
nutí, proč, kdy, kde a jak MDŽ
vznikl. Bylo vzpomenuto i vý-
ročí narození T. G. Masaryka.
V současné době začínáme s pří-
pravami na vinořského Van-
dráčka a těšíme se na hojnou
účast jak dětí, tak i jejich rodičů.

Věra Kučerová

Zahrádkáři pro nás připravili opět velice krásnou jarní výstavu 
plnou velikonočních dekorací i jarních rostlinek. Děkujeme.

Kukačka

Kukačko plachá
sladký tvůj hlas,
vzbouzel mě ráno
do jitřních krás.

Volal mi štěstí
lehké jak dým.
Osud můj kukačko
spjatý je s tvým! 

Lubomír Antoš



Rodiče s dětmi 1–3 roky Žáci – chlapci 6–15 let Ženy rehabilitační cvičení

Cvičitel Halíková Hana, tel. 723 438 327 Halíková Hana, tel. 723 438 327 
Ettlerová Anna, tel. 222 728 869 Budařová, tel. 724 718 315

Kdy úterý a čtvrtek 9.30–10.30 hod.
středa a pátek 16–17 hod. středa a pátek 17–18 hod. pondělí 18.30–19.30 hod.

čtvrtek 18.30–19.30 hod.

Činnost získávání zákl. dovedností
rozvíjení drobné motoriky

míčové hry,  
cvičení na nářadí cvičení při hudbě

Rekreační odbíjená Žákyně Volejbalová přípravka

Pro muže a ženy od 18 let dívky 6–15  let dívky a chlapce 13–18 let

Cvičitel Halík Martin, tel. 602 612 375 Ettlerová Anna, tel. 776 606 477 Halík Petr, tel. 723 359 115

Kdy pondělí 19.30–21.30 hod.
středa a pátek 19.00–20.30 hod. středa 18–19 hod. pátek 18–19 hod.

Činnost cvičení ve dvojicích s míčem, 
trénování techniky, vlastní hra

cvičení na nářadí,  
závodivé hry

rozcvička, trénování techniky, 
podání, prsty, bagr, cvičení  

ve dvojicích

Rádi přivítáme nové členy ve všech oddílech. Nábor do oddílu volejbalu probíhá od 1. 4. – NOVINK A.
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Cvičitelé tělocvičné jednoty Sokol Vinoř vás zvou na cvičení do sokolovny

SPORT
Cyklistika
CykloVAPE Racing Team
vstupuje do sezony 2015
v novém složení
První společná akce týmu, kon-
ference a společné posezení, se
uskutečnila ve vinořské restau-
raci U Černínů. Jiří Feistner, ma-
nažer týmu, krátce zhodnotil
loňskou sezonu a promluvil
o plánech a ambicích na rok
2015. Tým se pro letošek profi-
luje čistě jako skupina hobby
závodníků, kteří se primárně
věnují zaměstnání nebo studiu,
ale přesto chtějí věnovat závo-
dění podle svých možností ma-
ximum. Hlavním cílem, a to vů-
bec ne nereálným, je pravidelně
obsazovat pódiová umístění na
maratonech typu Kolo pro život
nebo Cyklomaratontour.
I proto se A tým dočkal značného
rozšíření, a to hned na třináct
závodníků různých kategorií. Ke
stávajícím členům (Petr Ginzel,
Michael Kubín, Richard Němec

a Jiří Šlégl) se přidali ještě Pavel
Nosek, Jana Sommerová, Veronika
Křížová, Petr Pejchal, Přemysl
Stejskal, Vít Kovařík, Ondřej Kar-
net, Radek Beneš a Pavel Janeček.
Ti se budou snažit navázat na loň-
ské úspěchy (loni to bylo 10 umís-
tění na pódiu na MTB maratonech,
silničních závodech avcyklokrosu,
10 v běhu a v triatlonu) a pokud
možno je ještě rozšířit.
Hlavní vizí je sestavit motivovaný
tým závodníků, kteří se budou

držet vepředu mezi profesionály
a občas jim i pořádně „zatopí“.
K tomu jim bude pomáhat mate-
riál od partnerů týmu – závodní
speciály od Superioru a vybavení
značek FORCE nebo BBB.
Každopádně i když mají všechny
členy spojovat společné závody
a cyklistika jako taková, v plánu
jsou i společné víkendové a jed-
nodenní akce, kde kolo půjde
tak trochu stranou. Právě proto
by se tým neměl stát jen „pře-
stupovou stanicí“ pro závod-
níky, kteří koukají pouze po nej-
lepších podmínkách a zázemí,
ale především přátelským a sta-
bilním kolektivem.
Team CykloVAPE není jen pro
špičkové závodníky. Cílem vždy
bylo a bude nabídnout podporu
lidem, kteří rádi jezdí na kole
nebo běhají a třeba jen pro radost
se sem tam zúčastní závodů. Pro
ty máme B team CykloVAPE. Ne-
váhejte se k nám přidat. V partě
to jde mnohem lépe. Více najdete
na www.cyklovapeteam.cz nebo
na FB CykloVAPE.



Kronika
Blahopřejeme našim občanům,
kteří oslavili svá životní jubilea 
v 1. čtvrtletí roku 2015.

LEDEN
ŠULCOVÁ Pavla 75 let

KORBIČKOVÁ Růžena 83 let

KAZILOVÁ Jaroslava 82 let

ŠTĚPNIČKA Miloslav 81 let

FILIP František 84 let

SVOBODOVÁ Bronislava 70 let

ŠTEPNIČKOVÁ Jana 75 let

VLASÁK Jiří 70 let

VOKÁL Josef 87 let

MATYÁŠ Karel 70 let

BECHOVÁ Květa 70 let

ÚNOR
ČECHOVÁ Jiřina 85 let

ZICH Vladimír 75 let

NEDVÍDKOVÁ Miluše 81 let

SVOBODA Josef 82 let

ŠTĚPÁNOVÁ Jiřina 93 let

ALTMANOVÁ Helena 90 let

TROSTOVÁ Drahomíra 87 let

KRÁSOVÁ Jaroslava 75 let

NOVOTNÁ Františka 82 let

NĚMEC Ladislav 80 let

SUCHÁNKOVÁ Helena 84 let

HAVÍŘOVÁ Božena 82 let

BŘEZEN
ŠNOKHOUS Vladimír 70 let

OUHRABKA Josef 75 let

KERPLOVÁ Marta 70 let

MARKOVÁ Alena 80 let

BERNÁTH Josef 88 let

BERNÁTHOVÁ Věra 82 let

PYTLÍKOVÁ Věra 87 let

DOUBEK Josef 80 let

NOUŠA Jiří 83 let

MACHOVÁ Marie 75 let

MACEK Karel 81 let

ČERVENKOVÁ Jiřina 82 let
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Za Standou Lichtenbergem
Byl to pro nás, jeho přátele a ka-
marády, krutý den 2. února 2015,
kdy nás nečekaně překvapila zpráva
onáhlém odchodu Standy. Potkávali
jsme se s ním často, navštěvovali
se, radili se. Nikdy nás nenapadlo,
ajiž vůbec ne při našem posledním
setkání, že si podáváme ruku na-
posled aže se tím posledním stiskem
loučíme navždy. Zbyla jen vzpo-
mínka na kamaráda, na dobrého
člověka, na jeho práci. Nestál nikdy
stranou, pomoc neodmítl. Byl vždy
plný nápadů anávrhů, jak případný
úkol dokončit. Pracoval v místním
zastupitelstvu při plnění úkolů na
úseku školské politiky a práce se
dařila. Byli jsme hrdí na výsledky
školy, na úroveň vědomostí našich
žáků, na úroveň kvalifikace celého
učitelského sboru. Tradice vinořské
školy pokračovala. Izde byl patrný
podíl jeho práce a iniciativy. Byl
členem avelkým příznivcem TJ So-
kol, zejména oddílu tenisu. Pomohl
vybudovat hřiště, zúčastňoval se
většiny turnajů. Když jsme připra-
vovali a měnili podlahu v naší so-
kolovně k 900. výročí Vinoře, po
celou dobu prací ani zde nechyběl.
Děkujeme za dlouholetou práci vle-
topisecké komisi. Podařilo se nám
uskutečnit naši myšlenku a vybu-
dovat v zámku Ctěnice muzeum
Vinoře, včetně jeho rozšíření amo-

dernizace. Práce byla přijata pří-
znivě veřejností vinořskou icizích
obcí a MČ. Měli jsme radost nad
tímto úspěchem vcelé letopisecké
komisi. Byl vinořským občanem
tělem i duší. Trápil se s námi nad
nepořádkem, vědomým ničením
zeleně astromů adalšími zlořády,
které rušily vzhled obce. Jeho ko-
níčkem bylo fotografování. Když
dostal nový aparát, měla z toho
prospěch obec iletopisecká komise.
Několik let pracoval na fotodoku-
mentární kronice Vinoře – součásti
vinořské kroniky. Ito zůstává jeho
stálým odkazem apamátkou. Stan-
do, bylo toho mnohem víc, než
jsem vzpomněl, ale na to, co jsi
vykonal a o co ses zasloužil, nikdy
nezapomeneme.
73 let není příliš dlouhá doba,
ale delší ti vyměřena nebyla. Na-
plnil jsi ji prací pro rodinu, pro
obec, pro své přátele. Děkujeme
ti a tvou památku a odkaz tvé
práce zachováme.                    (fi)
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Firma AUTO–Tech Vinoř, s.r.o. je držitelem certifikátu systému
managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2009.
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AKCE – Doprava zdarma
v okolí Přezletic při odběru nad 1 500 Kč
(Vinoř, Veleň, Kbely, Miškovice, Čakovice, Kbely, Satalice, 
Radonice, Jenštejn, Podolanka, Dřevčice, Brandýs nad Labem)

VeGa – Kvalitní drogerie z Německa

Navštivte náš e-shop na www.vegadrogerie.cz
tel. objednávky 775 396 082
nebo naše výdejní místo na adrese Pod Hájem 398, Přezletice (květiny Gábi
u silnice Vinořská) tel. kontakt 777 642 064 (po–pá 14–18 hod., so 9–12 hod.)
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Vinořský zpravodaj č. 122/Jaro 2015 • Vydává
MČ Praha-Vinoř, Bohdanečská 97, 190 17 Praha 9,
IČ 00240982 • Řídí redakční rada: Mgr. Iveta
Boušová (vedoucí), PaedDr. Marie Brothánková,
Ing. František Filip, Vít Mokrý, František Švarc, Petr
Lichtenberg • www.praha-vinor.cz • Tel.: 286 851 114
• Povolena odborem kultury NVP pod č.j. 1136/79
• Vychází čtvrtletně • Počet výtisků: 1 600 ks 
• Rozšiřuje: Česká pošta • Grafické zpracování
a tisk PRINCO International, spol. s r. o. • Za obsah
článků odpovídají autoři a  stanovisko redakce
nemusí být vždy shodné • Místo vydání Praha
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POŠLETE SVÉ

DLUHY 
DO INSOLVENCE!

Nabízím služby insolvenčního 
poradce. Konzultace zdarma.

Tel.: 605 577 942

Vyřešte své dluhy a exekuce 
jednou pro vždy a začněte 

znovu normálně žít.
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KÁCENÍ A ŘEZ 
rizikových stromů 

stromolezeckou technikou

Tel.: 606 527 091 
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Formát Šířka x výška Cena bez DPH
1/1 A5 128 x 188 mm 2 000 Kč
1/2 A5 128 x 92 mm 1 000 Kč
1/3 A5 128 x 62 mm 500 Kč
1/4 A5 62 x 92 mm 200 Kč

CENY INZERCE 
ve Vinořském zpravodaji

Pokud se jedná o subjekt s trvalým pobytem, případně 
sídlem společnosti nebo provozovnou v MČ Praha-Vinoř, 

platí sleva 20 % ze základu daně DPH.

Termíny uzávěrky: 25. 3., 25. 6., 25. 9., 25. 12.
Tel. redakce: 286 851 114
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V˘bor pro kulturu, sport a volnoãasové aktivity Zastupitelstva Mâ Praha-Vinofi

VINO¤SK¯
VANDRÁâEK

v sobotu 
23.5.2015

VINO¤SK¯
VANDRÁâEK

Start od 14:00 
do 16:00 hodin

u základní ‰koly 
Prachovická 304

RODINN¯ TURISTICK¯ POCHOD

6.ROâNÍK
OBLÍBENÉ

RODINNÉ

AKCE!




