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Ahoj Vinořáci, 

jak jsem se zmínil na interneto-

vých stránkách www.praha-vi-

nor.cz, prázdniny skončily a začí-

ná nám nová kapitola Vinoře.

Slavnostní otevření přístavby zá-

kladní školy, jídelny a mateřské

školky, spolu s rekonstrukcí ku-

chyně, udělalo konec nelogickému

a nebezpečnému přecházení prv-

ňáčků ze školy do školy. Největší

investiční stavba v historii Vinoře

a prioritní záležitost našeho vo-

lebního programu si samozřejmě

zasloužila přítomnost všech, kte-

ří se významně podíleli na její re-

alizaci. Kvůli náhlému úmrtí se bo-

hužel již nemohla zúčastnit bývalá

radní pro školství, Ing. Hana Žiž-

ková, která stála na samém začát-

ku a velice nám pomohla. Nemohl

chybět ani senátor Tomáš Kla-

dívko, starostka Čakovic Alena

Samková a radní Mgr. Ondra Lně-

nička, kteří nám nad rámec svých

městských částí vydatně pomá-

hali se sháněním potřebných 

financí. Omluvila se současná

radní pro školství, náměstkyně

primátora, Ing. Marie Kousalíko-

vá s tím, že se určitě zastaví v prů-

běhu září. Vrcholem slavnostní-

ho zahájení byla ale přítomnost

toho, kdo stavbu hlavně financo-

val, primátora MUDr. Pavla Bé-

ma. Byla to historicky první ofi-

ciální návštěva primátora ve

Vinoři. Podle sdělení kronikáře

Františka Filipa Vinoř sice dříve

ve 30. letech navštěvoval primá-

tor Baxa, byly to ale návštěvy

neoficiální, ještě v kočáře.

Při prohlídce školy a školky ne-

šetřil pan primátor, veliký sporto-

vec, chválou. Zaujal ho i vystave-

ný plakát nejvyšší hory světa,

Mount Everestu, kterou úspěšně

zdolal. Okolním posluchačům pou-

tavě a odborně vyprávěl podrob-

nosti z cesty na vrchol. V přátelské

debatě jsme probrali další mož-

nosti rozvoje školy i celé Vinoře.

Historicky první byl i podpis do-

hody o spolupráci mezi naší měst-

skou částí a Univerzitou Tomáše

Bati, kterou jsme podepsali spolu

s rektorem univerzity, prof. Ing. Ig-

nácem Hozou, CSc., a která oteví-

rá nové možnosti a nabídky na

vzdělání. Jsem si jistý, že Vinořské

náměstí ožije, že budova staré ško-

ly z roku 1879 se dočká zaslouže-

né renovace a univerzitní Městská

část Vinoř bude patřit k nejvyhle-

dávanějším místům.

Pro větší bezpečnost našich nej-

menších byl realizován přechod

pro chodce v ulici Klenovská, chod-

ník na Přezletice a je nově vybu-

dován chodník v Chaltické ulici.

Ten sebou bohužel přinesl i pře-

chodné potíže s dopravou, proto-

že Chaltická ulice byla na čas uza-

vřena. Omlouvám za způsobené

potíže, chodník byl ale opravdu

potřebný. 

V září ještě začala dlouho oče-

kávaná rekonstrukce komunikací

Ke Mlýnku a V Obůrkách. Před do-

končením je revitalizace jezírka

U Kamenného Stolu, spolu s no-

vou přístupovou cestou. 

Dále probíhá kompletní rekon-

strukce fotbalových kabin, vznik-

ne odpovídající sportovní pro-

středí, usilujeme o zprovoznění

golfového odpaliště, vybudování

dětského hřiště a možná minigol-

fu v areálu fotbalového klubu,

s otevřením občerstvení pro ma-

minky s dětmi.

Slavnostního otevření nové

školy a školky se účastnil i staros-

ta partnerské obce Schulzendorf,

se kterým jsme večer probrali

možnost příměstských meziná-

rodních táborů u nás i v Schulzen-

dorfu, budu jednat ještě o rozšíře-

ní i na Itálii. Slavnostně byla totiž

také podepsána dohoda o part-

nerství mezi italským městem La-

veno Mombello a naší městskou

částí.

Usilujeme o výkup pozemků

a Cukrovarského rybníka a ná-

sledné vytvoření odpočinkové

a rekreační zóny v této krásné

a zanedbané oblasti Vinoře. Stejně

tak i nadále usilujeme o zpřístup-

nění Vinořského zámku a obnove-

ní starých památek, ať už se jedná

o kapličky, Černínskou hrobku ne-

bo starý špejchar v zámeckém

dvoře. 

Přeji Vám všem hezký a příjem-

ný podzim.

F. Švarc
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Sloupek senátora

Vážení Vinořáci,

když jsme začínali s přístavbou Vaší základní a ma-

teřské školy, ani jsme netušili, že se naskytne možnost

umístit do staré školy univerzitu. Díky mnoha okol-

nostem, jednání, náhodě a především pomoci sta-

rosty správního obvodu Praha 19, Pavla Žďárského,

se tato příležitost ukázala jako reálná. Vinoř se tak,

jako jedna z mála, stává univerzitní městskou částí

a když jsem viděl na slavnostním zahájení spokojené

oči dětí i dospělých, mohu jen konstatovat, že veške-

ré úsilí i vynaložený čas stály za to. S předstihem tak

u Vás byla řešena otázka umístění dětí do školky, stej-

ně jako se předem myslelo na budoucí zvýšení kapa-

city školy, které jistě za pár let přijde. A že je to stav-

ba a událost významná pro celý region, svědčí

i přítomnost okolních starostů, radních i pana pri-

mátora na slavnostním zahájení. Nelze než poblaho-

přát celé Vinoři i celému regionu Prahy 9.

Tomáš Kladívko.

I. Zprávy MHMP

● převod pozemku 1568 k. ú. Vi-

noř z majetku St.statku hl.m.Pra-

hy na hl.m.Prahu (pozemek mezi

biologickým rybníkem a polem,

4000m2)

● vliv hospodářské recese a legis-

lativních změn na hospodaření hl.

m.Prahy a jeho městských částí

● změna zákona o pozemních ko-

munikacích (údržba chodníků)

● postup při privatizaci bytů, hlav-

ní slovo mají zastupitelstva měst-

ských částí

II. Úkoly 

z minulého zastupitelstva

● MZ revokovalo usnesení 529/09

ze dne 14.5.2009 a souhlasilo se

záměrem využít pozemek parc.č.

1361/148 kat.ú.Vinoř k prodeji

● MZ souhlasilo s převzetím po-

zemků Na Dlouhých od firmy Vi-

nařská s.r.o. v případě, že z kupní

smlouvy bude vyňata veškerá in-

frastruktura, tedy i osvětlení. Před

podpisem smlouvy bude složena

částka 400 000,- Kč u notáře

III. Nové úkoly

● MZ vybralo ze 4 přihlášených

zájemců na pronájem staré školy

Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně

a pověřilo starostu a paní Švrči-

novou jednáním o podmínkách

pronájmu a následně podpisem

smlouvy

● MZ odsouhlasilo pololetní od-

měnu řediteli školy za zásluhy při

výstavbě přístavby školy a ředi-

telce KVC-Vincent za práci odve-

denou za 1. pol. 2009 s přihléd-

nutím k počtu zorganizovaných

kulturních akcí 

● MZ souhlasilo s prodejem po-

zemků parc.č. 948/2 a 947/4 (kři-

žovatka Lohenická a Klenovská)

jedinému zájemci za kupní cenu

1600,- Kč/m2 s tím, že se celková

výměra sníží o část odpovídající

pozemkům zájemce na komunika-

ci Lohenická. Podepsáním kupní

smlouvy pověřilo starostu

● MZ schválilo úpravu rozpočtu

k 31. 5. 2009 dle rozpočtového

opatření č. 2/09 navýšením roz-

počtu o Kč 1,439.000,- 

● MZ projednalo předloženou zá-

věrečnou zprávu o výsledku hos-

podaření za rok 2008 a vzalo na

vědomí, že při přezkoumání ne-

byly zjištěny nedostatky

● MZ projednalo závěrečný účet

za rok 2008 a odsouhlasilo celo-

roční hospodaření MČ Praha–Vi-

noř za rok 2008, a to bez výhrad

Místní úfiad informuje

Na 29. zasedání místního zastupitelstva dne 25. 6. 2009 bylo projednáno:



● MZ souhlasilo s ukončením ná-

jemního poměru na pronájem ne-

bytového prostoru Chaltická 162,

Praha 9–Vinoř, k 31. 7. 2009, včet-

ně předání těchto prostor MČ Pra-

ha – Vinoř a souhlasilo se zveřej-

něním záměru na pronájem NP

v č. p. Chaltická 162, Praha 9 – Vi-

noř, za minimální nájemné 1.100,-

Kč/m2. Případnou rekonstrukci si

provede budoucí nájemce na

vlastní náklady.

● MZ souhlasilo s prodloužením

nájemní smlouvy na byt č. 7, Boh-

danečská 249, Praha–Vinoř od

1. 9. 2009 do 31. 8. 2012.

● MZ, v návaznosti na usnesení

č. 175/07 z jednání mětského za-

stupitelstva dne 11. 10. 2007 a v ná-

vaznosti na úpravu zákona č. 107

/2006Sb. o jednostranném zvyšo-

vání nájemného z bytů od 1. 6.

2009, souhlasilo s tím, aby se ná-

jemné jednostranně upravovalo

k 1. 1. 2010, 1. 1. 2011 a k 1. 1. 2012

tak, aby byla dosažena cílová hod-

nota měsíčního nájemného za 1m2

podlahové plochy bytu od 1. 1. 2012

v souladu se zákonem č. 107/2006

Sb. v platném znění a sdělením

MMR pro období od 1. 1. 2007 do

31. 12. 2012.

● MZ souhlasilo s uzavřením bu-

doucí smlouvy o zřízení věcného

břemene s Pražskou vodohospo-

dářskou společností a.s., zastupu-

jící hl. m.Prahu, na uložení vodo-

vodního potrubí v ulici Klenovská.

Bude se jednat o břemeno úplatné

za jednorázovou úhradu 100,-

Kč/bm bez DPH, k této částce bu-

de připočteno 19% DPH. Uzavře-

ním smlouvy pověřilo starostu

● MZ souhlasilo s uzavřením

smlouvy o zřízení věcného bře-

mene na pozemcích parc. č. 272/6

a 272/7 v k. ú. Vinoř s Pražskou

plynárenskou Distribuce a.s. na

uložení plynárenského zařízení

STL plynovodu, s právem vstupu

a vjezdu na tyto pozemky za úče-

lem zajištění provozu, oprav,

údržby a kontroly. Bude se jednat

o břemeno úplatné za jednorázo-

vou úhradu 100,- Kč/bm bez DPH.

K této částce bude připočteno19%

DPH v rozsahu dle geometrické-

ho plánu č.1098-204/2008. Uza-

vřením smlouvy byl pověřen sta-

rosta

● MZ zamítlo žádost paní Holato-

vé o přidělení náhradního bytu po

vystěhování z požární zbrojnice

a souhlasilo s nulovou variantou

vypořádání bez nároku na ná-

hradní byt. MČ nedisponuje žád-

ným volným bytem. V současné

době nepokryje ani žádosti z po-

řadníku žadatelů

● MZ souhlasilo, aby škola využi-

la ušetřené prostředky z dotace

MČ na provedení sanace původní

počítačové učebny

● MZ souhlasilo s narovnáním

vlastnických práv dle návrhu ze

dne 30. 4. 2009, směnou pozemků

1410/D (Fagus) za 1282/B a 1333/H

(MČ Praha–Vinoř) s finančním do-

rovnáním ze strany firmy Fagus.

MZ pověřilo starostu projednáním

směny a také jednáním o odkou-

pení chodníku na pozemku 1411/F

● Na základě žádosti o vynětí

parc. č. 79 z areálu chr. památky

MZ pověřilo starostu jednáním

s Národním památkovým ústavem

o provedení revize hranic památ-

ky Hradiště V Obůrkách za účelem

výstavby domu pro seniory

● MZ nemá námitky proti parce-

laci a prodeji par.č. 1522/1, vzhle-

dem k tomu, že pozemek není ve

vlastnictví MČ. Požaduje důsledné

dodržení koncepce ÚSES

● MZ potvrdilo své nesouhlasné

stanovisko ke změně územního

plánu na OB pro parc. č. PK 29/1.

Důvodem tohoto rozhodnutí je zá-

měr zastupitelstva MČ v současné

době zastavit další výstavbu ve Vi-

noři z důvodu nedostatečné infra-

struktury, přeplněnosti předškol-

ních a školních zařízení, přetížené

kapacity čističky odpadních vod.

Budoucím záměrem je uchránit

krajinný ráz tohoto místa, vzhle-

dem k tomu, že se nachází nad

chráněnou satalicko-vinořskou

oborou

● MZ neodsouhlasilo kladné sta-

novisko k výstavbě drobné provo-

zovny autobazaru na parc. č. 277

v ulici Mladoboleslavská

● MZ souhlasilo se záměrem zří-

zení vinice a pověřuje starostu vy-

hledáním vhodné lokality na rea-

lizaci tohoto záměru

● MZ schválilo nový organizační

řád MČ Praha – Vinoř

● MZ souhlasilo s výstavbou 4 

rodinných domů se dvěma nad-

zemními podlažími a zastavěnou

plochou 62,82 m2 dle přiložené

dokumentace na pozemku parc. č.

1577/11 za předpokladu splnění

koeficientu B. Výstavba nesmí být

v rozporu s plánovanou propoj-

kou Mladoboleslavská – Dražkov-

ská 

● MZ souhlasilo s poskytnutím

částky 120 000,- Kč Sokolu Vinoř,

jako spoluúčast na získání grantu

800 000,- Kč od MHMP na opravu

šaten na fotbalovém hřišti

● MZ schválilo předloženou sta-

vební dokumentaci k projektu do-

mu Palkovských a sociálních bytů

ve dvoře Mladoboleslavská 13

● MZ odsouhlasilo termíny zase-

dání zastupitelstva ve 2. pol. 2009:

3. září, 1. října, 5. listopadu a 3.

prosince. 

V případě potřeby bude svoláno

zasedání mimořádně.
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IV. Informace starosty

● Řešení úklidu chodníků, údržby

zeleně (chodníky v zimní údržbě,

vlastní nebo najatá firma, finanč-

ně náročné)

● Výstavba Mladoboleslavská 8,

projekt na rekonstrukci bytů (ko-

laudace současných oprav v létě,

byty odloženy pro nedostatek fi-

nančních prostředků, bude při-

praven pouze projekt) 

● Zdr. středisko, nájmy (pronajat

celý prostor, výhodněji než dříve)

● Návštěva italské a německé de-

legace 

● Chodníky Chaltická, Klenovská,

komunikace Ke Mlýnku, V Obůr-

kách 

● Projekt sociálních bytů Mlado-

boleslavská 13

● Poděkování za účast ve volbách,

nové volby – přesun do jídelny

školy

● Úklid Štěpánovské, jednání s Le-

sy ČR – umístění altánu a laviček

v Obůrkách

● Technická vybavenost 2010

(propojka Dražkovská – Mladobo-

leslavská , dokončení místních ko-

munikací – ulice Mechová, chod-

ník do Ctěnic, čistička odpadních

vod. 

● Místo pohřbení p. Bělohříbkové

(zemřela 17. 7. 2000)

● Ekospol + Moravská stavební

(jednání o příspěvku obci na ško-

lu, školku)

● Hokej 60 (výstava, možnosti po-

skytnutí příspěvků od občanů)

● Kinobus ( 20. – 23.7. promítání

na fotbalovém hřišti)

● PVS – stopstav (čistička odpad-

ních vod naplnila svoji kapacitu,

byl dán stopstav připojování no-

vých objektů, důvod nepovolit dal-

ší výstavbu)

V. Připomínky zastupitelů

Starosta: 

jednání o pozemcích u cukrovar-

ského rybníku, možné pozitivní

vyřešení

VI. Diskuse 

a připomínky občanů

pí. Smoljaková:

upřesnění dělení a odkoupení po-

zemků na parc. č. 1522/1 v bodě

19. Není v zájmu zastavět, naopak

zastavit možnost další výstavby.

Na 30. mimořádném zasedání

místního zastupitelstva dne

23.7. 2009 bylo projednáno:

I. Nové úkoly 

● MZ posoudilo šest nabídek na

pronájem nebytového prostoru

Chaltická 162 a jako budoucího

nájemce vybralo Merhautovo pe-

kařství s.r.o., prodej pečiva za 

nájemné 2200,- Kč/m2/rok. Po-

třebnou rekonstrukci nebytového

prostoru provede nájemce na

vlastní náklady

● MZ schválilo úpravu rozpočtu

k 31. 7. 2009 dle rozpočtového

opatření č. 3/09 navýšením roz-

počtu o Kč 563.900,-  

● MZ vzalo na vědomí, že hospo-

daření MČ Praha Vinoř v hlavní

činnosti za I.pol.2009 skončilo

schodkem ve výši Kč 3,670.616,05

● MZ odsouhlasilo zvýšení ceny

oběda pro důchodce na 40,- Kč.

● MZ pověřuje starostu a tajemní-

ka jednáním s Ekospolem o mož-

nostech provedení rekonstrukce

garáže na úřadovnu městské poli-

cie místo poskytnutí 100 000,- Kč

nebo poskytnutí finančního daru

v maximální výši



II. Připomínky zastupitelů

M.Brothánková: 

● poděkování za vybudování pře-

chodu v Klenovské

Starosta: 

● informace o prováděné sanaci

počítačové učebny ve škole

● ukončení rekonstrukce rozvodů

ve školní kuchyni

Na 31. zasedání místního 

zastupitelstva dne 3. 9. 2009

bylo projednáno:

I. Nové úkoly

● MZ souhlasilo s nabídnutím po-

zemku parc. č. 628/2 o výměře

227m2 vlastníkům sousedních po-

zemků k odprodeji za odhadní ce-

nu s tím, že si nechají vypracovat

geom.plán na rozdělení pozemku

na odpovídající části

● MZ souhlasilo se změnou územ-

ního plánu z kategorie PS na RS

pro pozemek parc. č. 1353/1

● MZ požaduje pro rozhodnutí

o změně územního plánu na OB

pro parc. č. 167/1 a 167/2 v katas-

tr.území Vinoř předložení řešení

přístupu k pozemkům a napojení

na inženýrské sítě.

● MZ pověřilo starostu, aby pro-

jednal na ředitelství silnic a dálnic

a na odboru rozvoje hl.m.Prahy

sjezd, který by nenarušoval nivu

Ctěnického potoka a co nejméně

zasahoval do katastru Vinoře

● MZ revokovalo usnesení č.

522/09 z 14. 5. 2009 o umístění tu-

ristického oddílu Bobři v prosto-

rách na zdravotním středisku a ná-

sledně souhlasilo, aby turistický

oddíl „Bobři“ využíval volnou

místnost v přízemí a v prvním pat-

ře domu č. p. 245 v Křemílkově uli-

ci a schválilo budoucí vybudování

altánu pro potřeby turistického

oddílu na zahradě tohoto domu 

● MZ souhlasilo s pronájmem ne-

bytového prostoru 109m2 na zdra-

votním středisku v č. p. 514 na

projekt sportovně-relaxačního

centra pro ženy.

● MZ souhlasilo s poskytnutím

jednorázové slevy na nájemném

pro byt č. 7 v Bohdanečské 399 ve

výši 50% z důvodu zatékání kolem

oken. Sleva bude uplatněna v ná-

jemném za měsíc září.

● MZ odsouhlasilo výměnu střeš-

ních oken na domě 399–400 a po-

věřilo stavebního technika zajiš-

těním cenových nabídek do

listopadového zasedání zastupi-

telstva

● MZ nesouhlasilo s uvolněním

částky 150 000,- Kč na realizační

projekt přestavby garáže úřadu na

služebnu městské policie a pově-

řilo stavebního technika vyhledá-

ním již vypracovaného projektu

a jednáním s autorkou o případ-

ných změnách v projektu.

● MZ pověřilo stavebního techni-

ka vypsáním výběrového řízení na

dodavatele zámkové dlažby na

dvůr úřadu MČ Praha – Vinoř, aby

byl umožněn vjezd do všech gará-

ží. Nabídky budou předloženy na

říjnovém zasedání 

● MZ pověřilo tajemnici úřadu MČ

Praha–Vinoř vypracováním směr-

nice starosty týkající se způsobu

zveřejňování zápisů z jednání za-

stupitelstva.   

● MZ souhlasilo s ukončením ná-

jemní smlouvy dohodou na byt č.

3, Mladoboleslavská 514, Praha 9

– Vinoř s předplaceným nájem-

ným k 30. 9. 2009 a zároveň

schválilo vrácení zůstatku před-

placeného nájmu

● MZ pověřilo stavebního techni-

ka získáním cenových nabídek na

odvlhčení domu č. p. 23 na Vinoř-

ském náměstí a potřebné opravy

v bytě č. 3. Nabídky budou před-

loženy na říjnovém zasedání za-

stupitelstva tak, aby opravy za

účelem odvlhčení domu byly za-

hájeny co nejdříve

● MZ pověřilo starostu vypraco-

váním příkazu starosty o skládá-

ní kauce při podání žádosti o pro-

nájem nebytového prostoru nebo

pozemku MČ Praha – Vinoř. Návrh

předloží na zasedání zastupitel-

stva 1. 10. 2009

● MZ schválilo opravu havarijní-

ho stavu střešního pláště a ople-

chování střechy objektů 249–250

a 399–400 v ulici Bohdanečská fir-

mou Klempířství Zdeněk Láska za

cenu 68.555,- Kč bez DPH na zá-

kladě podkladů stavebního tech-

nika

● MZ schválilo opravu havarijní-

ho stavu hřbitovní zdi u chodníku

z ulice Mladoboleslavská firmou

POTSPOL na základě podkladů

stavebního technika za cenu do

123.760,- Kč včetně DPH.

● MZ se seznámilo s žádostí ředi-

telky příspěvkové organizace Vin-

cent o navýšení rozpočtu a schváli-

lo příspěvkové organizaci Vincent

žádost o zvýšení přípěvku na pro-

voz ve výši 30.000,- Kč s tím, že

příspěvek bude uvolňován dle roz-

pisu záloh

● MZ vzalo na vědomí rezignaci

na funkci statutárního zástupce

a výpověď z pracovního poměru

ředitelky příspěvkové organizace

Vincent. Pověřilo tajemníka ÚMČ

Praha – Vinoř, vypsáním výběro-

vého řízení na nového ředitele

příspěvkové organizace a místos-

tarostku sestavením výběrové ko-

mise

● MZ odsouhlasilo uzavření Do-

hody o vzájemném partnerství
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mezi obcí Laveno Mombello a MČ

Praha – Vinoř a pověřilo starostu

MČ Praha – Vinoř jejím podepsá-

ním 

● MZ odsouhlasilo uzavření Do-

hody o vzájemné spolupráci mezi

Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně

a MČ Praha – Vinoř a pověřilo sta-

rostu MČ Praha – Vinoř jejím po-

depsáním 

II. Připomínky zastupitelů

J. Krajl:

● instalace plastových dveří v ka-

deřnictví v Chaltické ulici (návrh

realizovat jako součást výměny

střešních oken v Bohdanečské)

● Smlouva mezi MČ Praha-Vinoř

a církví na prodej požární zbroj-

nice

● Návrh vybudovat chodník v uli-

ci Ronovská (u školy) z důvodu

bezpečnosti dětí

M. Brothánková:

● pořádání obecního plesu a dět-

ského karnevalu (termín 5. a 6.

února 2010)

● dotaz na zajištění parkování pro

dům na křižovatce Mladobole-

slavská – Bohdanečská, na kterém

v současné době probíhá rekon-

strukce.

O. Korbička:

● nutnost opravy propadlého

chodníku ve vchodu na hřbitov

(vchod u autobusové zastávky)

M. Vojáček:

● upozorňuje na značné znečiště-

ní chodníků v okolí Hospody U Ka-

čera, nutnost řešit

● zámek

Starosta:

● ohledně zámku dále probíhají

jednání o zpřístupnění s minist-

rem Pecinou

● vedení Hospody U Kačera bude

písemně vyzváno k udržování po-

řádku v nejbližším okolí

● informace o vykoupení pozem-

ků okolí Cukrovarského rybníku

magistrátem, následná revitaliza-

ce rybníka a předání do správy MČ

Praha – Vinoř (celková rozloha 

25 000m2, rybník 8 000m2)

III. Diskuse 

a připomínky občanů

P. Jirousková:

● žádost o řešení zákazu parková-

ní před nájezdem na chodník před

domem 633 (u parkoviště v ulici

Uherská), parkování znemožňuje

vjezd pro popeláře a také vjezd

a výjezd obyvatel domu při nut-

nosti naložení nebo vyložení věcí. 

Reakce starosta: budou pozváni

zástupci odboru dopravy ze Kbel,

aby navrhli řešení, které zajistí do-

statek míst k parkování a zároveň

zamezí parkování v místech s ome-

zeným průjezdem nebo na vjezdech

(návrh: zrušení obytné zóny, ome-

zení rychlosti a označení míst, na

kterých nebude možné parkovat)

7

Vinofi international

Laveno Mombello – Itálie

Vedle partnerské obce z Ně-

mecka byla podepsána part-

nerská dohoda i s italským

městem Laveno Mombello

16. 7. přijel do Vinoře starosta

italské obce Laveno Mombello,

pan Ercole Lelmini. 

17. 7. dopoledne přijely ještě 2 au-

tobusy s celkem 98 návštěvníky.

Po obědě v Centru Mariapoli

a v restauraci Doň Pivoň proběhla

prohlídka Prahy.

18. 7. se uskutečnila individuální

prohlídka Vinoře a Prahy



Večer se Vinořáci v Hoffman-

nově dvoře mohli zúčastnit uká-

zek keramické tvorby našich přá-

tel, Anny Ferrari, Anny Genzi, Evy

Hodinové, Sary Dalla Costy, Eriky

Chinaglii a Marii Grazii Spirito a vy-

zkoušet si zdobení šperků, které si

pak mohli odnést na památku.

Úspěšně vystoupil pěvecký spo-

lek Upanišady.

Po proslovech starostů Vinoře

a Lavena Mombella a předání da-

rů, následovalo vystoupení ital-

ského pěveckého sboru Arnica.
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Celým večerem provázela a vý-

borně tlumočila Klára Löwenstein.

19.7. vystoupil sbor Arnica

v kostele při česko-italské mši, kte-

rou vynikajícím způsobem celeb-

roval náš pater Pavel Jančík. Po

mši proběhlo přátelské posezení

na faře s ochutnávkou českých

i italských vín.

V poledních hodinách se hosté

rozloučili a odjeli.

Poděkování patří paní Kláře Lo-

ewenstein, Centru Mariapoli v če-

le s paní Langschovou, kulturnímu

středisku Vincent s paní Hadrabo-

vou, Hoffmanovu dvoru a majite-

li J. Trávníčkovi, panu Dlabačovi

za zprovoznění hořáku ke kera-

mické peci, I.Vlčkovi za občerstve-

ní, pěveckému uskupení Upanišady,

faráři Pavlu Jančíkovi a všem farní-

kům za výborné prostředí a občer-

stvení před odjezdem. Velké podě-

kování samozřejmě patří všem na-

šich italským přátelům v čele se

starostou Lelminim a odborníkům

na keramiku za jejich ukázky a ná-

vštěvu a pěveckým sborům Arnica

a Upanišady za profesionální vy-

stoupení. Poděkování patří i všem

návštěvníkům z Vinoře a okolí.

Setkání proběhlo ve velice přátel-

ské atmosféře a nelze si přát nic ji-

ného, než aby spolupráce úspěšně

pokračovala i nadále.
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3.7. nás poctili návštěvou za-

hrádkáři a baráčníci z partnerské

obce Schulzendorf v čele s panem

Bütowem. Po přátelském poseze-

ní s našimi baráčníky Na Rychtě

navštívili i zahrádkářskou kolonii

a Ctěnický areál. Přivezli oficiální

Návštěva ze Schulzendorfu

pozvání pro zástupce zahrádkářů

i baráčníků do Schulzendorfu od

26.–28. září.

1. 9. Starosta obce Schulzendorf

osobně předal řediteli školy dárek

k zahájení nového školního roku

v nové budově…



Od 1. 9. 2009 už bude totiž zpro-

vozněna nová škola, kde naši prv-

ňáčci naleznou moderní zázemí,

bez nebezpečného přecházení fre-

kventované hlavní třídy.

Budou mít ale šanci se do staré

školy opět vrátit, pokud se budou

dobře učit. Ve staré škole bude to-

tiž renomovaná Univerzita Tomá-

še Bati. 

Další, již třetí vernisáž v infocentru ve Vinoři představila krásné

a s láskou focené amatérské fotografie Pavly Hejralové a plátna Ště-

pánky Poupětové.

Letošní ukončení školního roku

bylo ve staré škole opravdu no-

stalgické, především pro paní uči-

telky. Od roku 1879 sloužila tato

budova základní škole, dnes v ní

byli naši učitelé naposledy. 
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29. 6. 2009 vernisáž 

25. 6. 2009 Krásné prázdniny a nashledanou stará školo!

Ze Ïivota Vinofie

Autoportrét Š. Poupětové P. Hejralová a Š. Poupětová
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Nová přístavba se stala jednou

z dominant Vinoře. Firmě podpo-

rující činnost spolků ve Vinoři pře-

jeme mnoho úspěšných let.

Vinoř navštívil ve dnech 20. – 23.7. kinobus. Po čtyři večery mohli

vinořáci i přespolní shlédnout na fotbalovém hřišti vždy od 21.30 hod.,

filmy: Nestyda, Tobruk, Bobule a Román pro ženy. Díky příznivému po-

časí se akce vydařila.

29. 7. 2009 Pokus o vloupání do informačního střediska Na Rychtě

Letní kino ve Vinoři

Chtěli bychom ujistit každého potenciálního pachatele, že v tomto informačním středisku jsou pouze sto-

ly, židle, skříňky a informační letáky o Vinoři. Ty jsou krásné, je ale možné je získat bezplatně a bez námahy

či poškozování dveří v průběhu dne jak v informačním středisku, tak také na místním úřadu.

30. 6. 2009 Strom a.s.

31. 7. 2009 paní Marta
Černá našla peněženku
s vyšším obnosem a dokla-
dy a odevzdala ji na úřadě
MČ Vinoř. Vše se tak moh-
lo navrátit šťastnému ma-
jiteli. I jeho jménem jí dě-
kujeme za čin, který není
vždy samozřejmostí.

P O D Ě K O V Á N Í  P O C T I V É M U  N Á L E Z C I
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V srpnu byla také ve Vinofii otevfiena 
nová gynekologická ordinace Gyn Krup s.r.o

v 1. patfie zdravotního stfiediska 
Mladoboleslavská 514

Novomanželům Hentschelovým přejeme do spo-

lečného života vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví a spo-

kojenosti.

18. 8. 2009 začala revitalizace a odbahnění jezír-

ka U Kamenného Stolu ve Vinořském parku. Po do-

končení bude tato část parku patřit k nejkrásnějším

místům Vinoře.

Od 3. 8. 2009 je otevřena nová jídelna v Mladobo-

leslavské ulici č. 8 (bývalé řezictví)

14. 8. 2009 Svatba na radnici MČ Vinoř

Vinořské maňáskové divadlo

Nová gynekologická ordinace

Revitalizace jezírka

14. 8. 2009 Nový přechod pro chodce

19. 8. 2009 Vinořské maňáskové divadlo hrálo na dět-

ském hřišti Dlabačov pohádku „O perníkové chaloup-

ce“, 23. 8. 2009 potom pohádku „O fialové Karkulce“

Nová jídelna

Hlavně pro bezpečnou cestu našich školáků do no-

vé školy byl vybudován nový přechod pro chodce

v ulici Klenovská.
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1. 9. 2009 Historický podpis dohody o spolupráci

mezi Univerzitou Tomáše Bati Zlín a MČ Vinoř.

Univerzita Tomáše Bati

1. 9. 2009 náv‰tûva primátora ve Vinofii 

Při slavnostním otevření nové

přístavby školy proběhla také his-

toricky první oficiální návštěva pri-

mátora ve Vinoři. Podle kronikáře

Ing. Františka Filipa Vinoř navští-

vil naposledy primátor dr. Baxa ve

30. letech, ovšem jednalo se o ne-

oficiální návštěvu, ještě v kočáře.
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Umisťovací výstava zvířat

12. 9. 2009 se konala IV. největší umisťovací výstava zvířat z útulků z celé ČR v Hoffmannově dvoře. Jako

součást výstavy proběhla již tradiční soutěž o nejkrásnějšího VINOŘSKÉHO VOŘÍŠKA

Kulturní 
a školská komise

zve všechny, malé 
i velké, na tradiční 

lampiónový 
průvod

který se uskuteční 

7. listopadu 2009.

Místo a čas setkání 
bude upřesněno.

Lampiónový průvod



ticky rozjela. Dále musím poděko-

vat i její nástupkyni, paní Marii

Kousalíkové a všem, kdo nám s re-

alizací stavby pomáhali – všichni

okolní starostové, v čele se staros-

tou našeho správního obvodu, Pa-

vlem Žďárským, který se rovněž

významně zasadil o umístění Uni-

verzity Tomáše Bati právě ve Vi-

noři, stejně jako okolní radní, v če-

le s Ondrou Lněničkou. Zvláštní

poděkování patří kolegyni, která

významně lobovala za naši školu

a byla nám obrovským pomocní-

kem a rádcem – paní Aleně Sam-

kové, starostce Čakovic a zastupi-

telce hl. m. Prahy. 

Rád chci na tomto místě podě-

kovat všem, kteří se na realizaci

přístavby podíleli: především od-

boru městského investora hl. m.

Prahy, firmě Eucon, projektanto-

vi Bílkovi, dozoru panu Mrázovi

a paní Křečkové, stavbyvedoucí-

mu panu Brožkovi, sponzorům,

kteří se podíleli na vybavení a te-

rénních úpravách a hlavně těm,

bez kterých bychom tady nikdy

nestáli:

Jako první musím, bohužel - Im

memoriam, poděkovat bývalé rad-

ní pro školství, paní Haně Žižkové.

Ta stála na samém začátku, něko-

likrát nás navštívila a stavbu prak-

Za všechny Vinořáky, přede-

vším za naše děti a rodiče, potom

děkuji osobě nejdůležitější, která

přes veškerá úsporná opatření

v době hospodářské krize, uvolni-

la potřebné finanční prostředky

primátorovi hl. m. Prahy, MUDr.

Pavlu Bémovi. 

A Vám všem, Vinořákům, dě-

kuji, že jste měli se stavbou tr-

pělivost, že jste ji sledovali a při-

šli v horkém počasí na slavnostní

otevření v takovém počtu. Zvláš-

tě děkuji ozdobě zahájení, našim

baráčníkům, v čele s tetičkou Pat-

rasovou, za nádherné kroje a za

skvělé přivítání nových občanů.
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1. 9. 2009 Slavnostní otevření nové přístavby základní a mateřské školy

17.00 Přivítání starostou, program

17.05 Projev vítání nových občanů starostou

17.10 Projev vítání nových občanů rychtářkou

17.15 Projev ředitele školy

17.20 Projev ředitelky školy

17.25 Vystoupení žáků

17.30 Slavnostní podpis dohody o spolupráci 

Vinoř – Univerzita Tomáše Bati 

17.40 Přivítání hostů a osob, které se významně 

zasloužily o stavbu

17.45 Za všechny projev A. Samková

17.55 Přivítání primátora

18.00 Projev primátora, přestřižení pásky, prohlídka



tehdejšímu stavovskému přístupu,

profesní poctivosti a pořádku. Když

paní Hradecká začínala, obešla

všechny živnostníky, představila

se jim a oznámila začátek a druh

podnikání. Veškeré platby dělala

předem nebo na ruku při přebírá-

ní zboží. Inventura byla i bez po-

čítače naprosto přesná a přehled-

ná. I proto měla dobré jméno, jak

u velkoobchodníků, kteří jí dodá-

vali zboží, tak u svých zákazníků.

Obchůdek jí ovšem dlouho nepat-

řil. V roce 1950 bylo vydáno vlád-

ní nařízení a obchod byl znárod-

něn.  Udělala se inventura a bylo

po podnikání. Po zestátnění ob-

chodu nemohl národní výbor žád-

ného kvalifikovaného prodavače

sehnat, a tak se opět obrátil na pa-

ní Hradeckou, aby v prodávání po-

kračovala, ovšem už jen jako za-

městnankyně a za směšnou mzdu.

Do strany odmítla vstoupit hlavně

proto, že jako prodavač nemůže

stranit jednomu zákazníkovi před

druhým. Byla snad jedinou ženou

mezi živnostníky ve Vinoři, která

do partaje nikdy nevstoupila. Její

kolegové jí po roce říkali, že vstu-

pem do strany udělali velkou chy-

bu, co všechno jim prý naslibovali

a nakonec stejně všechno zabrali… 

Nakonec prodávala až do svých

75 let! 

Paní Hradecké bude 94 let a kro-

mě omezeného pohybu na ta léta

vůbec nevypadá. Naprosto svěží

mysl, jiskra v očích a smysl pro hu-

mor, i přes veškeré útrapy minulé

doby. Se smíchem popisuje, jak

včerejší noc chytala myš, upadla

a udělala si modřiny v obličeji… Je-

jí dcera, paní Hana Kmodrasová,

na dobu perzekucí vzpomíná s trp-

kostí a obě dvě stále vitální dámy

nechápou, jak někdo může chtít

návrat takové doby…

Přejeme paní Hradecké i celé je-

jí rodině do dalších let hodně sil,

optimismu, štěstí a zdraví.

Původně jsme chtěli náš článek

nazvat „Krámek paní Hradecké“,

po našem rozhovoru nám je

ovšem jasné, že nadpis musí znít

„koloniál“ – jakožto příslib sta-

vovské hrdosti.

Živnost paní Marie Hradecká

převzala v roce 1947 a její obchod

se brzy stal vyhledávaným mís-

tem. Každý měl možnost si zde na-

koupit vše, co potřeboval, od po-

travin, až po papírnické potřeby.

Koloniál směl provozovat pouze

ten, kdo měl oprávnění podle §38.

Ten, kdo jej nevlastnil, provozoval

tzv. hokynářství. Lze jenom závidět

16

Koloniál paní Hradecké

Projekt orální historie

Zpracovala: 

Komise pro orální historii,

v čele s Klárou Löwenstein 

Dodnes se komunistická strana

za způsobená příkoří a utrpení ne-

omluvila, proto se paní Hradecké

i všem živnostníkům omlouvám

jménem úřadu, já. 

Starosta František Švarc
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Z kronikáfiského zápisu

Kronika nemá sloužit jenom

shromažďování, zapisování a uklá-

dání pravdivých a ověřených

zpráv a potom jejímu uložení do

archivu. Je-li takto vedena, ,je v ní

zaznamenána řada údajů, které

mají posloužit informovanosti ob-

čanů a rozšiřování jejích vědo-

mostí. Abychom naplnili toto po-

slání kronikářské práce, uvádíme

několik demografických údajů,

které nejsou jenom zajímavé, ale

i poučné a vypovídají mnohé o Vi-

noři a v tomto případě i o sociál-

ních, případně ekonomických

podmínkách jejích obyvatel.

Nejprve k dlouhodobé vývojo-

vé řadě počtu obyvatel ve Vinoři.

Rok počet obyvatel

1869  901

1880 1065

1890 1167

1900 1163

1910 1090

1921 1213

1930 1958

1950 1666

1961 1907

1970 1894

1980 1959

1991 1851

2001 2542

2004 2886

2005 3001

2006 3079

2007 3219

2008 3350

Údaje až do roku 2001 jsou vý-

sledkem sčítání lidu, od roku

2004 jsou počty uvedeny podle

podkladů Českého statistického

úřadu, vždy k 31.12. jmenované-

ho roku. Přírůstky počtu obyvatel

souvisí se zvýšenou stavební ak-

tivitou v obci, průmyslovou kon-

junkturou, migrací občanů a dal-

šími okolnostmi. V některých

mezidobích došlo však i ke sníže-

ní počtu obyvatel. Vysvětlení by si

vyžádalo doplnění dalších ukaza-

telů a údajů v těchto obdobích,

aby zdůvodnění bylo objektivní

a pravdivé. 

Z dalších zajímavých ukazatelů

je to počet narození a úmrtí. U po-

čtu narozených je to v jednotli-

vých letech přibližně l% z celkové-

ho počtu obyvatel. Výjimkou je

jenom rok 2008, kde je zapsáno

44 nově narozených. V tomto pří-

padě však jde o nové občany, kte-

ří obydlili nové sídliště a do Vino-

ře se přistěhovali.

počet narozených

2004 2005 2006 2007 2008

30 38 30 31 44

Poněkud jiná je situace u zem-

řelých. Výjimkou je rok 2004, kdy

zemřelo 40 občanů, tedy mimo-

řádně vysoký počet a o 10 převy-

šuje počet narozených.

počet úmrtí

2004 2005 2006 2007 2008

40 15 24 18 21

Také u sňatků a rozvodů jsou

čísla zajímavá, i když v některých

letech je rozvodovost větší , než

ukazují poměrná celostátní čísla.

počet sňatků

2004 2005 2006 2007 2008

18 15 15 18 2

počet rozvodů

2004 2005 2006 2007 2008

10 9 12 14 13

Kromě roku 2004 a 2008 ve

všech letech uváděných v přehledu

počet rozvodů výrazně převyšuje

50% počtu uzavřených sňatků.

Aktuální je údaj o počtu neza-

městnaných. K dispozici máme je-

nom údaje za roky 2005, 2007

a 2008.

počet nezaměstnaných

2005 2007 2008

19 41 61

Nejzajímavější je údaj za rok

2008, kdy na počet 61 nezaměst-

naných ve Vinoři bylo 49 míst vol-

ných, které evidoval příslušný úřad.

Moderní sčítání začínají rokem

1869. Jsou charakterizována do-

držováním jednotných zásad ur-

čených mezinárodními statistic-

kými kongresy a prováděnými na

podkladě zákonné normy. Podle

dlouhodobých programů by příští

sčítání mělo být začátkem roku

2011.

/ fi /.



Ze Ïivota Vincenta a Bubliny

Díky iniciativě paní Líby Pate-

rové se po dva červnové večery

v mateřském centru Bublina konal

kurz první pomoci u dětí pro ro-

diče . Kurz vedli zkušení instruk-

toři společnosti Life Support,

s.r.o., která organizuje kurzy na

základě medicíny založené na dů-

kazech a to jak v klinickém pro-

středí, tak mezi širokou veřejnos-

tí. Po absolvování kurzu jsou nyní

účastníce alespoň teoreticky při-

pravené na pomoc v nenadálých

situacích, mohou lépe pomoci

svým nejbližším, ale třeba i ne-

známému člověku ve zdravotní

nouzi. Přejeme všem abychom se

s takovými situacemi setkávali co

nejméně. 

Ještě před koncem prázdnin nás

ve Vincentu navštívil spisovatel Ji-

ří Dvořák. Přijal pozvání paní uči-

telky Soni Tomkové, která k nám

přivedla i své žáky. Autor předsta-

vil dětem svoji nejnovější knihu

Minimax a mravenec, kterou ilus-

trovala Radana Přenosilová a vy-

dalo nakladatelství BAOBAB. Jiří

Dvořák si kromě autorského čtení

Návštěva spisovatele Jiřího Dvořáka

Kurz první pomoci

Dopravní hřiště
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připravil pro děti hádanky a ochot-

ně se podpisoval při autogramiá-

dě. Děti ze 4.B mu složily, jako po-

děkování za návštěvu, básničku.

Děkujeme Soně Tomkové za krás-

né vyvrcholení hodin českého ja-

zyka v letošním školním roce.

Ostatním malým čtenářům může-

me jen doporučit její zapůjčení

v naší knihovně.

Nenechali jsme se odradit zru-

šením akce Mobilního dopravního

hřiště od Městské policie - útvarem

prevence den před plánovaným

termínem. Závody dětí na odstr-

kovadlech, koloběžkách a kolech

jsme přesto zorganizovali. Děku-

jeme velice vinořskému policisto-

vi p. Jiřímu Zedkovi, který zachrá-

nil pověst Městské policie a stal se

patronem našich závodů. Děti se-

známil se základy dopravní vý-

chovy. Za odměnu děti získaly

"bubliňácké" dětské řidičské prů-

kazy a medaile. Školním dětem se

omlouváme.



19

První slavnostní koncert YA-

MAHA CLASS ve Vinoři se vydařil.

Tatínci, babičky, dědečkové a ostat-

ní příbuzenstvo shlédli výsledek

roční práce dětí, maminek a paní

učitelky Dáši Duchkové. Děti se vů-

bec nestyděly a předvedly své hu-

dební a pohybové nadání. Jako

ocenění ročního úsilí dostaly od

lektorů Yamaha Class Osvědčení

o absolvování kurzu, sladkou od-

měnu a od mateřského centra Bub-

lina píšťalku. Jsme velmi rádi, že

tato nádherná aktivita má pokra-

čování i v letošním školním roce.

Poslední aktivitou mateřského

centra před prázdninami byla ak-

ce „Táta dneska frčí“. Uspořádali

jsme ji ve spolupráci s fotbalovým

klubem TJ Sokol Vinoř na vinoř-

ském fotbalovém hřišti.

YA M A H A  C L A S S Táta dneska frčí

Krom soutěží pro děti a zvláš-

tě tatínky mohli všichni ná-

vštěvníci vidět letové ukázky

dravců a sov s odborným výkla-

dem. Své umění také předvedli

letečtí modeláři při dálkovém ří-

zení svých modelů. Děkujeme

všem dobrovolníkům a nadšen-

cům, kteří se podíleli na organi-

zaci a společně s námi bojovali

s nepřízní počasí.



Axelssonová Majgull

•Ta, kterou jsem se nestala   

Bergerová Barbara

•Duchovní cesty

•Deset duchovních zákonů a síla

mysli

Bradbury Ray

•Rychlejší než oko

Crombie Deborah

•Až za hrob 

Currivanová Jude

•Osmá čakra

Gibbins David 

•Křižácké zlato

Gibson Rachel 

•Řekni mi pravdu

Gribbin John 

•Pátrání po velkém třesku

Herbert Frank, Randsom Bill

•Faktor nanebevzetí

Herm Richard 

•Železná brána

Hýža Marek, Klega Ludvík

•Vodácká putování s Lukášem

Poletem

Kessler Leo 

•Ardeny – operace Lítice

•Ocelová klepeta

•Říšská vlajka zavlaje

Klein Edvard

•Tajný život Jackie Kennedyové 

Loukotková Jarmila 

•Odměna  

Mayerová Stephenie 

•Stmívání

•Nový měsíc

•Zatmění

•Rozbřesk

Nowak Helmuth

•Krvavý Kavkaz

•Za vlast a za chlast

Robb J. D.

•Smrtící extáze

Rowlandová Laura 

•Tajný deník paní Vistárie  

Serfaty Thierry

•Zakázaná noc

•Pátý pacient 

Shaw Karel

•Šílenství mocných

Sussman Paul 

•Ztracená Kambysova armáda

Svozil Bohumil, Sadbová Blanka

•Česká literatura ve zkratce

Szalaiová Romana 

•Tajná zahrada lásky

Šrí Šimad 

•Návraty

•Život pochází ze života

•Cesta za poznáním

•Prabhupády

Švecová Jana 

•Zrození bestie

Turstenová Helene 

•Dračí tetování

Weldonová Fay 

•Dům na venkově  

Síň slávy II A

•Nejlepší SF novely

Literatura pro děti:

P RV N Í  Č T E N Í

Bauerová Insa 

•Dinosauři

Crummenerl Rainer 

•Vše o delfínech

Gehmová Franziska

•Příběhy malé elfy

Hauenschildová Lýdia

•Středověk

Mannelová Beatrix 

•Příběhy ledních medvědů

Rudelová Imke 

•Co už vím o dinosaurech

Z L O Č I N U  N A  S T O P Ě

Hollerová René 

•Ve stínu Akropole

Hollerová René 

•Zachraňte faraona

Lenk Fabian 

•Stopa vede k akvaduktu

Neubauerová Annette 

•Případ pro mistrova žáka

P O H Á D K Y

Geislerová Dagmar 

•Vanda

Němcová Božena 

•Národní pohádky

•Pohádky a pověsti

Pospíšilová Zuzana 

•Moudrá sova Rozárka

Zinnerová Markéta 

•Kočka Linda

Č E S K É  P O H Á D K Y

•Bára a Flíček

•Klub Medvídka Pú 

– soubor příběhů

•Království pohádek

D O B RO D RU Ž N É

Brezina Thomas 

•Pomsta hraběte Gundolfa

Clements J. M.

•Vikingové – zmizelé světy

Dearry Terry 

•Řecké báje

Flanagan John 

•Hraničářův učeň – kniha 3. a 4.

Mc Caffrey Anne 

•Dračí srdce
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Literatura pro dospělé

KniÏní pfiírÛstky za 2. a 3. ãtvrtletí 2009



Scoty Michael 

•Alchymista (Tajemství nesmrtel-

ného Nikolase Flamela)

Knižní dary:

Abelson Tržilová Jana

•Manuál pro začínající maminky

Behrendt Greg, Tuccillová Liz 

•Až tak moc tě nežere

Benedikt Martin

•Čínský drak a hluché piano

Fieldingová Helen 

•Deník Bridget Jonesové

Francis Dick 

•Rozcestí

•V šachu

•Reflex

•Za trest

•Expert

•Dražby

•Divocí koně

•Střepiny

•V nemilosti

•Vysoké sázky

•Smrtící zkouška

•Hra na fanty

•Chladná zrada

•Cena krve 

•Kouřová clona 

Francome John, 

MacGregor James 

•Vysoký kurs

Gardinerová Wendy 

•Základní techniky šití 

Heaserová Sue

•Výroba šperků z modelovacího

stříbra

Hermanson Marie 

•Muž pod schody

Hrušková M., Turek J. 

•Památné stromy

Král Robert

•Jiná pravidla jiné zákony 

Rulíková Klára 

•Dvojčata a jejich výchova

Sigurdardottir Yrsa 

•Mrazivé světlo

Vaisová Marie 

•Quo vadis femina?

TOP krimi - Akční hrdina

•To nejlepší z science fiction

•Nejlepší světové čtení – 

(2 knihy)

Edice pro rodiče 

•Vaříme hyperaktivním dětem

Pro dívky 

•Jak poznám která antikoncepce

Zdravý život s Marií Trefen

•Bolesti hlavy a migrény

•Onemocnění cest dýchacích

•Kožní choroby

Dětská literatura:

Coiley John 

•Vlaky

Čtvrtek Václav 

•Kolotoč v Africe

Faltová Věra 

•Kocour Vavřinec a jeho přátelé

Gálová Irena 

•Jak přišly na svět pampelišky

Grym Pavel 

•Čáry máry fuč!

Kubátová Marie 

•Pohádky Šaška Povídálka

Macourek Miloš 

•Žofka

Malinský Zbyněk 

•Pohádky ze Sluneční ulice

Nepil František

•Pohádková lampička

•Nepil dětem

Provazníková Věra 

•Pošlem Anku pro hádanku

Rihová Susanne 

•Rok se zvířátky

Vostrá Alena 

•U nás ve Švandaluzii

Winklerová Dana 

•Co se děje v lese

Zinnerová Markéta 

•Za humny je drak
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Další informace o Baby Sings a ceník naleznete na webových stránkách mateřského centra Bublina. 

Přihlásit se můžete nejpozději do 30. 9. 2009. 

ZNAKOVÁ ŘEČ PRO BATOLATA s lektorkou Bc. Radkou Škochovou
v mateřském centru BUBLINA , Opočínská 364, 190 17 Praha 9 – Vinoř

KURZY PRO RODIČE A DĚTI 
6. 10. – 10. 11. 2009

(6 – 7 dětí ve skupině, 6-ti týdenní kurz)
vždy v úterý od 10 do 11 hod. 

SEMINÁŘ PRO RODIČE 
20. 11. 2009 od 16:00 hod.

(max. 10 dospělých, doba trvání cca 2 hod. )
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ANGLIČTINA A ITALŠTINA S KLÁROU LÖWENSTEINOVOU A ANIČKOU

Klára vystudovala česko-italské gymnázium Dante Alighieri v Hloubětíně, je absolventkou
Husitské teologické fakulty obory Husitská teologie-Religionistika a Italštiny na FF UK v Praze.

Nyní je v postgraduálním studiu na Románských literaturách. Zaměřuje se na jazykovou výuku
dětí od tří let, školáků a dospělých. Výuku koncipuje co nejvíce prakticky a akčně.

ZÁŘÍ 2009 – PROSINEC 2009

Děti:

Angličtina pro předškolní děti 4–6 let: 1 x týdně 45 min., příběh Robbyho Rabbita, 
předpokládaný den výuky pondělí 16:00 až 16:45 hod.

1 x týdně 60 min., minulý, budoucí, přítomný čas, 
Angličtina pokročilejší 9–12 let: psaní, vyprávění, konverzace,

vždy ve středu od 16:00 hod., začínáme 23. 9.

Dospělí (16–100 let):

Italština začátečníci: 1x týdně 90 min., 
vždy v pondělí od 17:30 hod, začínáme 21. 9.

1 x týdně 90 min., učebnice: Nuovo progetto italiano 1,

Italština pokročilí: od 6. lekce, předpokládaná znalost přítomného, 
minulého a budoucího času, 
vždy ve středu od 17:30 hod.

Angličtina začátečníci: 1 x týdně 90 min., den výuky dle dohody

Angličtina mírně pokročilí: 1 x týdně 90 min., nutná znalost přítomného času,
vždy v pondělí od 19:15 hod, začínáme 21. 9.

1 x týdně 90 min., předpokládaná znalost základních 
Angličtina středně pokročilí: časů: rozšiřování konverzace a gramatiky, 

vždy ve středu od 19:15 hod., začínáme 23. 9.

ŠPANĚLŠTINA (NEJEN PRO DOSPĚLÉ) S MICHALEM STŘECHOU

Michal je student Mezinárodních vztahů na VŠE v Praze. 
Absolvoval mezinárodní certifikáty DELE. Žil a pracoval na území Španělského království.

Kurz je vhodný pro ty, kteří mají o jazyk zájem a budou se mu věnovat ve svém volném čase.
Ideální věk od 15 let výše. Na hodině se bude probírat nová gramatika, procvičovat slovní 

zásoba a především bude kladen důraz na konverzaci a procvičování znalostí získané z domácí
přípravy. Hodiny budou zároveň strukturovány tak, aby se studenti dozvěděli co možná nejvíce

o španělské kultuře, zvycích a místních zajímavostech.

ZÁŘÍ 2009 – PROSINEC 2009

Nabídka jazykov˘ch kurzÛ
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Nabídka jazykov˘ch kurzÛ

NĚMČINA S HELENOU CIMERMANOVOU

Helena Cimermanová vystudovala obor francouzština – němčina se zaměřením na učitelství na
FF-UK v Praze. Ve svém oboru má mnohaletou praxi. Učila na gymnáziu i na střední odborné

škole, v posledních letech vyučuje na vyšší odborné škole i na bakalářském studiu VŠE. 

zahájení: ŘÍJEN 2009, předpokládaný den výuky je úterý 

1.  KURZY OBECNÉ NĚMČINY ◆ pro začátečníky
◆ mírně pokročilé
◆ pokročilé 

2.  KURZ „Deutsch fuer den Beruf“ ◆ pro mírně i středně pokročilé. 

V hodinách se pracuje tak, aby se měl účastník kurzu možnost naučit všechny 4 dovednosti, tj.
číst s porozuměním, rozumět mluvenému, psát i plynule mluvit.

Obsahem kurzu mohou být následující témata (dle výběru studentů):
a) Něco o firmě (prezentace mé firmy, prac. prostředí, můj šéf a moji kolegové, právní formy pod-

niku, pracovní doba, moje náplň práce atd.)
b) Moje cesta ke vzdělání a k dalšímu vzdělávání (srovnání vzdělávacího systému v ČR a německy

mluvících zemí) 
c) Moje odborné a jiné kompetence (Hard Skills, Soft Skills)
d) Jak se píše motivační dopis? Jak se píše životopis? Jak se mám připravit na vstupní pohovor?
e) Základní stavební kameny něm. obch. korespondence
f) Marketing (základní terminologie)

Minimální počet studentů v jednotlivých kurzech je 5.
Cena kurzů bude stanovena dle počtu přihlášených.

Přihlášky zasílejte na: vincent@praha-vinor.cz do 30. 9. 2009.

FRANCOUZŠTINA S VĚROU RÁDYOVOU

Věra vyučuje francouzštinu více jak 10 let, v posledních 3 letech i v renomovaných 
jazykových školách. Vystudovala Fakultu humanitních studií UK v Praze, 

studovala také rok v Paříži (INALCO) západoafrické jazyky, získala diplom DALF.

ŘÍJEN 2009 – PROSINEC 2009 Předpokládaný den konání  kurzu je úterý nebo středa.

KURZY PRO ZAČÁTEČNÍKY I POKROČILÉ
Začátečníkům umí poskytnout solidní základy v mluveném jazyce i gramatice. S pokročilejšími
studenty klade důraz na procvičování gramatiky a seznámení s reáliemi Francie i jiných franko-
fonních  zemí. V kurzech procvičuje všechny jazykové dovednosti. 1 x týdně po 90 minutách.
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Seniofii komunikují

Letos již po druhé jsme  byli vy-
bráni správní radou  Nadačního
fondu manželů Livie a Václava
Klausových fondu pro realizaci po-
čítačového kurzu pro seniory 

„SENIOŘI KOMUNIKUJÍ 2009“

Cíl: Seznámení seniorů se zá-
kladní obsluhou PC s využíváním
možností internetu, s používáním
elektronické pošty a psaní textu. Cí-
lem je také naučit seniory používat
mobilní telefon a platební kartu.

Cílová skupina: Senioři důcho-
dového věku, kteří dosud neměli
příležitost seznámit se s používáním
těchto komunikačních prostředků.

Místo konání:  
VINCENT, Opočínská 364, 190 17 Praha 9 – Vinoř

Termín konání:
19. 10. – 23. 10. 2009 (Po – Čt  9 – 12 hod., Pá 10 – 12 hod.)

Přihlášky adresujte: 
VINCENT

pí. Markéta Hadrabová Dvořáková

Opočínská 364, 190 17  Praha 9

tel. 286 851 181 nebo 720 513 756

Uzávěrka přihlášek:
5. 10. 2009.

Hlavními partnery Nadačního fondu manželů Livie 

a Václava Klausových při realizaci tohoto projektu jsou:

ŠIKULOVÉ – kurz cvičení pro rodiče s dětmi cca 1,5 – 3 roky
Termín: 22. 9. – 15. 12. 2009 (necvičíme 17. 11.) – vždy úterý
Čas: 9:00 – 10:00 hod.
Cena za kurz: 850,– Kč (10 lekcí + 2 zdarma).

V ceně je zahrnut i vstup do herny v den konání cvičení (9 – 12 hod.)

ŠIKULOVÉ II. – kurz cvičení pro děti 3 – 5 let
Termín: 22. 9. – 15. 12. 2009 (necvičíme 17. 11.) – vždy úterý
Čas: 10:30 – 11:30 hod.
Cena za kurz: 850,– Kč (10 lekcí + 2 zdarma).

V ceně je zahrnut i vstup do herny v den konání cvičení (9 – 12 hod.)

MINI  DANCE AEROBIC – kurz pro děti od 5 let
Termín: 24. 9. – 17. 12. 2009 (necvičíme 29. 10.) – vždy čtvrtek
Čas: 15:15 – 16:00 hod.
Cena za kurz: 100,– Kč (10 lekcí + 2 zdarma).

Kurzy povede: Romana Chadžieva
Certifikovaná cvičitelka aerobicu a cvičení s dětmi.

Od dětství se věnovala tanci. 
Navštěvovala taneční školu J. Hesse, členka 
a později i vedoucí taneční skupiny FLAME. 
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C E N T RU M  A LT E R N AT I V N Í  V Ý U K Y  
P Ř I P R AV Í  VA Š E  D Í T Ě  K Ú S P Ě Š N É M U  S TA R T U  D O  Š KO LY

kde: v mateřském centru BUBLINA, Opočínská 364, 190 17  Praha 9 

kdy: předpokládaný den výuky je úterý nebo čtvrtek odpoledne

I. Prevence školního (ne)úspěchu (cena 180,– Kč za hodinu a dítě)

Úspěšný předškolák (4–5 let) 

Rozvíjející kurzy pro čtyřleté děti s rodiči jsou zaměřeny na cvičení pro rozvoj zrakového vnímání, mate-

matických schopností, logického myšlení, grafomotoriky, kresby, hry, relaxace, rytmizace, řeči.

II. Úspěšný prvňáček (5–6 let) (cena 180,– Kč za hodinu a dítě)

Kurz snadného startu pro budoucí prvňáčky hravou formou rozvíjí schopnosti, dovednosti a funkce důle-

žité ke zvládnutí čtení, psaní a počítání. Lekce jsou naplněny vyváženým programem, který zajišťuje di-

daktické působení v oblasti grafomotoriky, smyslového vnímání, rozvoje řeči, prostorové a časové orien-

tace, početních a předčtenářských dovedností. 

III. Skupiny děti s rodiči (děti 5–6 let) (cena 250,– Kč za hodinu, rodič + dítě) 

Obsah lekcí je stejný s kurzem pro budoucí prvňáčky (viz výše). S dítětem je vždy přítomen jeden z rodičů.

Dětem s adaptačními problémy jeho přítomnost usnadňuje zvykat si na nové situace. Rodič získává námě-

ty a úkoly pro práci s dítětem na doma. Po každé lekci následuje konzultace s lektorem. 

IV. Prvňáček (cena 250,– Kč za hodinu a dítě při počtu 2 děti, 200,– Kč při počtu 3–4 děti) 

Určeno dětem, které hůře zvládají významnou životní změnu – nástup do první třídy. Práce s dětmi je in-

dividuální a vychází z aktuálních potřeb přihlášených dětí.

● Lekce jsou jedenkrát týdně a kopírují školní rok. 

● Zahajujeme v říjnu 2009, resp. kdykoliv v průběhu 1. pololetí 2009.

● Cena kurzu je za 60 minut výuky. 

● V ceně kurzu je zdarma úvodní (kurz I. – IV.) a konečná konzultace (kurz I. – II.) určená pouze rodičům. 

● Počet dětí v kurzech I. – III. je minimálně 6 a maximálně 10 dětí. 

Další informace na tel. čísle 736 102 603 

nebo prostřednictvím e-mailu: info@centrumav.cz, mcbublina@praha-vinor.cz

▲
▲

J Ó G A  P R O  D Ě T I s Blankou Brávkovou
Je určena pro děti od 2,5 – 6 let

Cvičení probíhá formou hry a přispívá k zdravému vývoji Vašeho dítěte. Děti se naučí správně dýchat, upevní
vhodné držení těla, zlepší soustředění a zároveň dochází k celkovému zklidnění. Dále cvičením jógy dojde k pro-
tažení a posílení celkového svalového, kosterního a energického systému, a to přispěje k zlepšení celkové obra-
nyschopnosti a dobré náladě Vašeho dítěte

Kurz 24. 9. – 17. 12. 2009, vždy čtvrtek 12 lekcí (necvičíme 29.10.) 
od 9:00 do 9:45 hod. Cena kurzu: Kč 900,–

Hlásit se můžete přímo v MC, na tel. 286 851 181 nebo 720 513 756
případně e-mailem: mcbublina@praha-vinor.cz
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POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA 

ROBÁTKA
kurz rozvoje hudebních předpokladů 

pro děti od 4 do 18 měsíců
každé pondělí od 9:00 hod. v MC Bublina

a
PRVNÍ KRŮČKY K HUDBĚ

kurz pro děti od 3 a 1/2 let
každé pondělí od 12:30 hod. v MC Bublina

Obsah kurzu tvoří:
◆ jednoduché písně a vyprávění
◆ základy hry na rytmické nástroje
◆ rytmická cvičení, scénická předvádění
◆ zvuky hrané na tělo, tóny tvořené hlasem
◆ hudebně pohybové hry

Cena školného 1.800 Kč
(včetně pronájmu) 
za školní pololetí.

Kontaktní osoba 
pí. Zuzana Bartošová 

tel. 732 655 396.

P L Á N OVA N É  A KC E
do 31. 12. 2009
(mimo standardní program)

Z Á Ř Í
29. 9. 2009 Exkurze v knihovně 

(knihovníci poboček knihovny hl. m. Prahy) 

Ř Í J E N
TÝDEN KNIHOVEN 

5. 10. 2009 Výstava knih a soutěže – 5. třídy

nakladatelství THOVT s.r.o. 

8. 10. 2009 Pasování čtenářů – 2. třídy

19. 10. – 23. 10. 2009

Senioři komunikují počítačový kurz pro seniory 

L I S T O PA D
3. 11. 2009 od 19:00 hod.

Přednáška MUDr. Vlasty Jankové na téma: 

AJURVÉDA A HOMEOPATIE – preventivní 

medicína, doporučení životního stylu, tělesná 

cvičení – jóga, masáže, duchovní cvičení, čaje 

a léčebné přípravky

KERAMICKÝ TÝDEN

23. 11. 2009 – Klub seniorů

24. 11. 2009 – Keramický večer pro dospělé

25. 11. 2009 – Výtvarná středa s keramikou v MC

P R O S I N E C
4. 12. 2009 Mikulášská v MC  s pohádkou

11. 12. 2009 od 10:00 hod. zahraje Národní 

divadelní společnost pohádku Klauni píší Ježíškovi

18. 12. 2009 

Vánoční besídka se zdobením perníčků 

Podrobnosti o jednotlivých akcích naleznete 
na www.praha-vinor.cz

KERAMIKA HROU
Pro dûti od 4 let

pod vedením Moniky Lichtenbergové 
v matefiském centru Bublina

Cena kurzu 1.250,- Kã
‰kolní pololetí 13 lekcí

První hodinu 
plánujeme 

23. 9. 2009.
VÏdy ve stfiedu 
od 15:00 hod.



26. června 2009 se s námi roz-

loučili žáci 9.třídy v naší nové

školní jídelně. Připravili si velmi

zdařilou a vtipnou prezentaci shr-

nující místy až dojemně jejich

školní (mnohdy i „školkovou“)

docházku. Přejeme jim mnoho

štěstí a držíme jim palce.

Po více než sedmdesáti letech

se Vinoř dočkala moderní školy,

v níž se uskuteční výuka 1. i 2.

stupně bez nepříjemného přechá-

zení z budovy do budovy. 

V první školní den byla slav-

nostně otevřena poslední část do-

stavby nové školy, plánovaná již

při původní výstavbě v roce 1933.

Odpoledne se otevření školy

účastnili občané Vinoře, vinořští

zastupitelé v čele s panem staros-

tou Švarcem, učitelé a vedení ško-

ly, vinořští baráčníci, zástupci sa-

mosprávy okolních obcí, senátor

Tomáš Kladívko a primátor Pavel

Bém, který po slavnostních pro-

slovech a kulturním vystoupení
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Ze Ïivota ‰koly

Ukončení školního roku

Slavnostní otevření přístavby školy

Ráno nová přístavba přivítala první prvňáčky



28

žáků školy přestřihl stuhu a školu

definitivně otevřel.

Veřejnost poté mohla zhléd-

nout výstavu týkající se práce

a úspěchů školy a projít celý škol-

ní areál. Přicházeli starší i mladší,

obdivovali krásné prostory nové

části školy, družiny a jídelny, ale

zašli zavzpomínat i do původní bu-

dovy, v níž mnozí strávili svá škol-

ní léta. Zde mohli nahlédnout do

školních kronik či se seznámit

s tradicí našich zahraničních zá-

jezdů. 

Vytvořením jedné školní budo-

vy končí možnost scházet se před

starou školou. Měla své kouzlo

a jistě na ni budeme vzpomínat,

ale už není. Její prostory zaujme

Univerzita Tomáše Bati. Jak při-

pomněl pan starosta při podpisu

smlouvy o pronájmu budovy sta-

ré školy, z Vinoře se stává univer-

zitní obec. My se budeme scházet

před univerzitou.

Jedna etapa skončila, vstupuje-

me plni elánu a nápadů do další.

Jsme rádi, že můžeme vzdělávat

žáky v moderních podmínkách

a útulném prostředí.

Stále platí myšlenka, která by-

la zapsána v Pamětní knize Smíše-
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né školy měšťanské ve Vinoři

v den jejího otevření: Šťastná je

obec, jež postavením nové ško-

ly stará se o výchovu svých 

milých – naděje národa a vzdě-

lání jich nechť přinese pože-

hnání.

Jaroslava Hrubá

Nový školní rok 

Organizace: 

podzimní prázdniny

28. 10. – 1. 11. 2009

vánoční prázdniny

23. 12. – 3. 1. 2010

pololetní prázdniny

29. 1. 2010

jarní prázdniny

6. 3. – 14. 3. 2010

velikonoční prázdniny

1. 4. – 5. 4. 2010

vyučování končí ve středu

30. 6. 2010

Třídy:

Třída žáků hochů dívek třídní učitelcelkem

I.A 18 11 7 Iveta Koníčková

I.B 22 13 9 Blanka Kubíčková

II.A 18 7 11 Eva Henzlová

II.B 14 8 6 Jaroslava Schödelbauerová

III.A 18 11 7 Martina Hartlová

III.B 21 13 8 Marie Vyskočilová

IV.A 24 14 10 Bohumila Kohoutová

IV.B 23 12 11 Lenka Pobudová

V.A 18 3 15 Marie Brothánková

V.B 15 5 10 Soňa Tomková

VI. 23 10 13 Adéla Kocmanová

VII. 27 14 13 Iva Křemenová

VIII. 18 8 10 Dana Chludilová

IX. 27 13 14 Jaroslava Hrubá

Dramatický kroužek Hra na flétnu Florbal
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Kroužky začínají obvykle kon-

cem září nebo první týden v říjnu

a končí koncem května. Protože

nabídka se opět značně rozrostla,

dostanou děti 1. – 5.ročníku lístek

s nabídkou, kde vyznačí po do-

hodě s rodiči vybrané kroužky.

Děti 6. ročníku a starší se přihlá-

sí prostřednictvím nástěnky nebo

jiným obvyklým způsobem. Krou-

žek s hodinovou týdenní dotací

stojí od 400 do 700 Kč za polole-

tí – podle počtu dětí a náročnosti

na pomůcky. Kroužky s vícehodi-

novou týdenní dotací jsou úměr-

ně dražší. Otevřeny budou

kroužky s dostatečným počtem

zájemců. Prosíme rodiče, aby

s dětmi probrali zájem, abychom

mohli kroužky kolem poloviny

září bez problémů kompletovat.

Změny jsou samozřejmě ještě

možné, ale toto je pravděpodob-

ná skutečnost.

Badminton: skupina A a B se

skládá z hráčů, kteří již hrají déle,

D jsou začátečníci (sem zveme no-

vé prvňáčky a případně žáky

2.a 3.ročníku se zájmem o pohyb),

C jsou loňští začátečníci a případ-

ně nejšikovnější z nových zájem-

ců. Tento kroužek s výjimkou D za-

číná od začátku září.

Flétna: Pokročilí a mírně po-

kročilí jsou ti, kteří už na flétnu

chodili dříve.

Pro letošní zimu se nám podařilo na lyžařský kurz zajistit v termínu 13. – 20. 2. 2010 Tetřeví boudy v Kr-

konoších, což je velice pěkná lokalita na hřebeni s možností sjezdového lyžování v Peci pod Sněžkou. V pří-

padě dostatečného zájmu by se mohl uskutečnit tradiční ozdravně poznávací zájezd – zřejmě do Itálie.

Do nového školního roku přejeme nejen prvňáčkům, ale samozřejmě

všem žákům hodně zdraví, radosti i úspěchů

Připravujeme

Nabídka kroužků:

Den Kroužek Čas Učitel Určeno pro Pozn.

Po Výt.vých. 13:10 – 14:10 Henzlová, Kubíčková 1.ročník

Aj hrou 13:30 – 14:15 Vyskočilová 2. – 3.roč. nové

Keramika 14– 18 2 sk. Kocmanová 2. – 9.roč.

Badminton D 14:30 – 15:30 Kollarová, Titěrová začátečníci

Badminton B 15:30 – 17 Kollarová, Titěrová pokročilí

Út Flétna 14 – 15 Koníčková pokročilí

Logopedie 12:45 – 13:30 Henzlová 1. – 2.roč.

Výt. vých. 13:45 – 15:15 Obručová 2. – 5.roč. nové

Výt. vých. 15:30 – 17 Obručová 6. – 9.roč. nové

Arteterapie 13:45 – 15:15 Kohoutová 4. – 6.roč. nové

Čj a M v rébusech 12:30 – 13:15 Hartlová 2. – 3.roč. nové

Badminton C 15:30 – 16:30 Kollarová, Cittová mírně pokročilí

Badminton A 16:30 – 18 Kollarová, Cittová výběr hráčů

St Flétna 13 – 14 Koníčková 1.ročník

Divadelní kr. 14 – 15:30 Tomková 4. – 9. roč.

Florbal 14 – 15:30 Sýkora 6. – 9. roč. ch

Práce s počítačem 13:45 – 15:15 Teller 4. – 9. roč.

Badminton A+ 17 – 18:30 Titěrová, Teller závodní hráči

Čt Flétna 14 – 15 Koníčková mírně pokročilí

Dramaticko recitační 14:40 – 15:25 Hartlová2.- 4.roč. nové

Španělština 15:30 – 16:15 Hartlová 7. – 9. roč. nové

Badminton B 15:30 – 16:30 Kollarová, Titěrová pokročilí

Badminton A 16:30 – 18 Kollarová, Titěrová výběr hráčů
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Sport

Jako každoročně byli v červnu vyhlášeni nejlepší sportovci školy. Za rok 2008/09 se jimi stali Veronika

Slunéčková a Lukáš Baťcha. Skupina nejlepších sportovců se 18. a 19. 6. 2009 zúčastnila tradičního cyklový-

letu – tentokrát směr Okoř, Veltrusy, Nelahozeves.
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Ze Ïivota vinofiské farnosti

Vážení rodiče a žáci,

také ve školním roce 2009/2010

Vám nabízíme výuku římskokato-

lického náboženství .

Výuka bude probíhat formou

her, diskuzí, bude se pracovat s hud-

bou i obrazem.

Děti jsou vedeny k ujasnění

hodnotového systému, rozlišení

dobra a zla, zaměřujeme se na po-

zitivním vztahy, přátelství, spolu-

práci s druhými.

Výuka k duchovním hodnotám

vede k plnému rozvoji osobnosti

člověka nejen v osobní rovině

(úcta k sobě samému), ale i v ro-

vině mezilidských vztahů, úctě

k rodičům, sourozencům, spolu-

žákům, k úctě k životu ve všech

formách, ale v důsledku i k nava-

zování zdravých a hodnotných

partnerských vztahů.

Dnešní doba nás, zejména rodi-

če, vyzývá, abychom své děti vy-

bavili vším, co jim usnadní život

v náročné společnosti zaměřené

na výkon, aby byly pevnými osob-

nostmi s jasnými normami a ži-

votními hodnotami.  

Přejete-li si, aby Vaše dítě výuku

náboženství navštěvovalo, pro-

sím, přihlašte je na uvedené mai-

lové adrese nebo navštivte faru Vi-

noř v uvedené hodiny:

Výuka náboženství fara Vinoř 

(od 15.9. 2009 )

www.farnost-vinor.org

mail: info@farnost-vinor.org

úterý 16.00 – 17.00 děti do 10 let

úterý 17.00 – 18.00 starší děti

S pozdravem duchovní správce

ŘKF P. Pavel Jančík

vyučuje 

Ing. Mgr. Marie Nováková

Jak jsme již asi všichni zazna-

menali z médií, ve dnech 26. – 28.

září poprvé navštíví naši zemi Sva-

tý otec Benedikt XVI. V poslední

den své návštěvy, v pondělí 28. zá-

ří od 9:45, u příležitosti Národní

svatováclavské pouti bude papež

ve Staré Boleslavi sloužit mši sva-

tou a setká se s mládeží. Jelikož je

to od nás „přes dvě pole“, určitě se

hodí nějaké praktické informace

pro ty, kteří plánují na tuto slav-

nost vyrazit.

Slavnost bude probíhat na Pro-

boštské louce za Starou Boleslaví

ve směru na Mělník. Areál bude

otevřen od 4:00 ráno a poutníci by

měli být na místech nejpozději

v 9:00. Místenky si lze zajistit pře-

dem v Knihkupectví u sv. Víta na

Hradčanském náměstí 16. Nicméně

organizátoři slibují, že do zadních

sektorů jich bude dost i na místě

před vstupem na louku. A ještě ně-

co ohledně dopravy. Jelikož celá

Stará Boleslav bude již od neděle

12:00 uzavřena pro všechna mo-

torová vozidla, organizátoři do-

poručují buď vyrazit pěšky a ne-

bo použít standardní hromadnou

dopravu – tedy pro nás linku 375. 

Kompletní informace o návště-

vě jsou k dispozici na webových

stránkách www.navstevapapeze.cz.

Za farní radu sestavil 

Stanislav Hájek

Návštěva Svatého otce ve Staré Boleslavi

Chrámový laický sbor Kůrovci opět obnovuje 

po prázdninách od 15.9. 2009 svou činnost 

(zkoušky vždy v neděli cca od 18 nebo 19.hod).

Zveme ochotné a nadšené zpěváky a zpěvačky do našeho 

kruhu. Podmínkou je nemít úplný hudební „hluch“ 

a mít radost z hudby a dobré party.

Přihlašte se na mailové adrese: 

sbor@farnost-vinor.org u Moniky Dragounové
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Ze Ïivota spolkÛ

TDO je skupina chlapíků,

vedená Jiřím Cihlářem. Mi-

mo jiné pořádá od r. 1999

letní tábory pro děti. Oby-

čejně se jich účastní okolo

30 dětí od 5 do 15 let. Letos

proběhl nedaleko Chanovic

u Blatné jubilejní desátý.

Téma tábora – průřez devíti před-

chozími roky, devítidenní program –

každý den výběr z toho nejlepšího

z předchozích devíti táborů – jeden

den/jeden tábor. Celotáborový turnaj

ve Famfrpálu. Rytířská klání. Boj o po-

klad. Noční hra „Dojdi do Berlína“

aneb ve stopách protikomunistické

odbojové skupiny bratří Mašínů...,

střelba z airsoftových zbraní, masko-

vání v přírodě... V rámci programu

z osmého ročníku (Operace Stranger)

pak dvoudenní návštěva legendy pro-

tikomunistického odboje a někdejší-

ho příslušníka Special Forces US army

(Green barets) pana Milana Paumera.

Jeho návštěvu si děti opravdu užily.

TDO – Team drsných otců



Necelé dva roky uplynuly od

posledního pódiového umístění,

které Adam Kout (19) získal. Teh-

dy to bylo v šampionátu LO For-

mula Renault, v tomto seriálu se

stal v témže roce i šampionem. Ny-

ní se díky druhému místu, získa-

ného v druhém závodě, opět pro-

bojoval na vrchol a s ním také

velice pyšný celý tým Křenek Mo-

tosport!

Adam odvedl vynikající prá-

ci. Česká stáj byla natolik silná,

že byla schopna porazit mno-

hem zkušenější stáje jako SG,

Motopark, Jenzer, či Epsilon. 

Vinoř gratuluje!

Středa, 8 červenec 2009
Adam Kout 2pl. Race FR-2.0 Eurocup Silverstone
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Sport

11. 7. 2009 se v informačním středisku Na Rychtě konalo slavnostní sedění naší Obce baráčnické. Nádher-

né kroje, dobré občerstvení, organizace i nápady. Děkujeme rychtářce tetičce Patrasové i ostatnímm členům.

Kdo by měl zájem, je vítán každé pondělí od 13.30 hod. Na Rychtě. Tel. 721 941 621.

Adam Kout a Křenek Motorsport získali v Anglii první podium v Eurocupu!



17.–19. 7. 2009 Tradiční letní Liberk – open vyhrá-

la naše dvojice Šabatová-Teller. Překvapením byl pro-

pad silného páru Kubka-Pokorný, který se na stupně

vítězů nedostal...

Na druhém místě skončili Neuwirth-Budař, třetí po-

tom Klivický-Teller jun. Jako vždy skvělé výkony, ce-

ny, občerstvení i organizace – až na deštivé počasí

v sobotu. Velký dík pořadateli turnaje, Vinořačce I. Ša-

batové.

Ať žije Liberk-open 2010.
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17.–19. 7. 2009 – Liberk – open

Auto Kout Centrum-Cup

12. 9. se konal 

15. ročník turnaje 

Auto Kout Centrum-Cup

na pražské Štvanici. 

Měl opět vysokou úroveň. 

Zvítězila dvojice

Šajner – Kišary

druzí byli Kaňka – Vrabec

a na třetích místech 

skončili Kubka – Švarc

a Vejlupek – Hraník.
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30. 8. 2009 Jezdecká soutěž o Pohár hl. m. Prahy ve Ctěnicích

Vinořský fotbal 80-tiletý

1. Krušné začátky

Fotbal vznikl z míčových her,

o kterých jsou zmínky již v dáv-

ných civilizacích lidstva. Zajíma-

vým je středověký dekret z Anglie,

který zakazoval fotbal, coby boj

o míč, s cílem dopravit ho do ně-

které městské brány!

Novodobý fotbal vznikal na pře-

lomu 18. a 19.století. První pravi-

dla ještě vzdáleně se podobající

dnešním, byla známa od roku

1840. V následujících desetiletích

se fotbal začal šířit z Anglie do

ostatních evropských zemí, včetně

Rakousko-Uherska.

S prvním „čutáním“ ve Vinoři

se začalo někdy v polovině dvacá-

tých let minulého století. Bylo to

období podpory a vzniku místní

Tělocvičné jednoty Sokol, která br-

zy nato, s velkým přispěním míst-

ního p. Josefa Hofmana, jako jed-

na z mála v okolí, měla svoji

novou sokolovnu.

K fotbalu vinořské omladině

stačily mnohé z tehdejších plácků.

Vinoř nebyla zastavěna zdaleka

tak, jak ji známe z posledních let,

nebo ještě z doby před 50-ti lety!

Mezi domky a usedlostmi byly vel-

ké proluky „země nikoho“. Pa-

mětníci připomenuli nejen louku

V Podskalí, ale další plácky vznik-

lé po vytěžení písku, V Obůrkách,

u Ctěnického háje pod dnešní za-

hrádkářskou osadou, také „uv-

nitř“ samotné Vinoře, a mnohde

jinde.

Historie zaznamenala zrod

skutečného vinořského fotbalu

v roce 1928. Bohužel, chybí jmé-

na těch,kteří se o to zasloužili, stej-

ně jako jména fotbalistů, kteří

v prvých letech už hrávali mist-

rovské soutěže.

První, ještě neoficiální hřiště

bylo přibližně v místech dnešních

ulic Čeradická a Dašická. Brzy byl

od statkáře Bělohříbka získán po-

zemek směrem k dnešnímu hřiš-

ti. V dalších letech se dvakrát toto

hřiště „posouvalo“ směrem ke Ctě-

nicím až do dnešního místa. Vy-

bavení tam nebylo žádné. Šatny

byly v hospodě U Řepků. Rozhod-

čí měl místnůstku v domě , vedle

šenku. Místním fotbalistům a je-

jich soupeřům musel stačit pří-

střešek ve dvoře. Pro všechny na

dvoře bylo „sociální zařízení“-

studna s ruční pumpou.

Až po skončené válce byl zís-

kán ze statku dřevěný barák po

Němcích. Ten byl přestěhován na

hřiště, a tak na mnoho let měli

fotbalisté konečně svoje vyhovují-

cí kabiny. Byla také vybudována

vlastní studna na pozemku u hřiš-

tě především k umývání, WC byly

suché (ten přepych), o zalévání

hřiště se mohlo jen zdát. Stávající

pozemek s hřištěm vinořským fot-

balistům slouží už téměř 65 let. Za

tu dobu byl mnohokrát zkvalitňo-

ván hrací povrch, až k současnému,

vzorně udržovanému trávníku,

s elektricky ovládaným zavlažová-

ním. V průběhu těch let se také mo-

dernizovalo technické vybavení ka-

bin, včetně nedávného oplocení

hřiště s novou vstupní branou. Při

těchto úpravách „zmizel“ domeček

bývalého správce Josefa Habáska.

Jejich syn se samozřejmě fotbalu

také upsal, stejně jako četní další

místní i nevinořstí mládenci.
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2. SK Vinoř na slavném pa-

žitu Sparty na Letné 

Důkazem účastí Vinoře ve fot-

balových soutěžích tehdy nikoliv

pražských, počínaje rokem 1938,

dokumentují uschované fotogra-

fie. V dobách předválečných též

válečných a to hlavně po osvobo-

zení chodívalo na fotbal ve Vinoři

dvě až tři stovky diváků! Jaký pa-

radox k dnešním dvěma, třem de-

sítkám.

V těchto dobách v mistrovských

soutěžích byla Vinoř zastoupena

dokonce dvěma fotbalovými druž-

stvy, A a B mužů, později též muž-

stvem dorostenců vedeném Anto-

nínem Kabátem a od roku 1942

poprvé i žáky, vedenými Jiřím Pol-

dou starším.

Všechna družstva, kromě mist-

rovských soutěží, hrávala přátel-

ská utkání a turnaje nejen u sou-

sedů, ale také např. ve vzdálených

Karlových Varech apod. Tyto akti-

vity jsou zdokumentovány na

uchovaných fotografiích. 

Zájem o fotbal byl trvalý a tak

nebylo divu, že místní výrostci

„měli“ ještě další místa ke hraní

fotbalu. Jedno z nich bylo mezi

dnešní vstupní branou do zámku

(vrátnicí) a hospodářským stave-

ním Bajerů, (dnes čínskou restau-

rací tam, kde je sklad stavební fir-

my, směrem k hospodářským

budovám statku).

Po válce, v roce 1947 vinořský

fotbal proslavili dorostenci. Ti si

zahráli v závěru pražského doro-

steneckého poháru před zaplně-

nými ochozy pražské Sparty

v předzápase ligového utkání! To

bylo ve Vinoři slávy.

Pokračování příště

Miroslav Míka

Blahopřejeme…

našim občanům, kteří oslavili svá

životní jubilea ve 3. čtvrtletí 2009 

Červenec

LIEROVÁ Marie 82 let

ANTOŠ Lubomír 81 let

HOŘEJŠÍ Irena 81 let

POKORÁK František 83 let

KLABANOVÁ Eva 70 let

HOLEČKOVÁ Zdeňka 81 let

Srpen

JEŽKOVÁ Marie 75 let

HORÁK František 84 let

JONÁŠ Vladislav 80 let

HUBKOVÁ Jaroslava 81 let

MESTEKOVÁ Vlasta 82 let

VANDASOVÁ Květuše 80 let

KADLEC Vlastimil 81 let

KALICHOVÁ Marie 75 let

TROST Karel 86 let

Září

STELLOVÁ Evženie 80 let

OBRUČOVÁ Jarmila 81 let

KYŠPERSKÝ Karel 80 let

KLIVICKÁ Marie 70 let

ZEMANOVÁ Lidmila 98 let

ŽÍDKOVÁ Věra 70 let

PTÁČNÍKOVÁ Danuše 82 let

ANTOŠ Václav 80 let

HORÁČKOVÁ Danuše 80 let

KronikaPodzim 1938

Fotbalové mužstvo Vinoře deset let po založení klubu.
Zleva: F. Poldr, Marysko, Holec, Pešta, Neuberger, F. Brada, 

Málek, Tesař, A. Brada, Klíma, Klivický.



Inzerce ve Vinofiském zpravodaji
Ceny inzerce ve Vinořském zpravodaji:

Základ daně DPH (19%) Celkem vč. DPH

1/1 A5  (celá stránka) 2.000,- Kč 380,- Kč 2.380,- Kč

1/2 A5  (polovina strany) 1.000,- Kč 190,- Kč 1.190,- Kč

1/3 A5  (třetina strany) 500,- Kč 95,- Kč 595,- Kč

1/4 A5  (čtvrtina strany) 200,- Kč 38,- Kč 238,- Kč

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

Uzávěrky: 25.02., 25.05., 25.08., 25.11.             Tel. redakce: 286 851 483 (linka 125)

ŽALUZIE PŘÍMO 
OD VÝROBCE!!!
ISO ŽALUZIE NA PLASTOVÁ A EURO OKNA, 
SHRNOVACÍ DVEŘE, SÍŤKY PROTI HMYZU

CHCETE ZNÁT PŘESNOU CENU?

Změřte si rozměr skel, zavolejte, nebo 
zašlete rozměry e-mailem, my vypočítá-
me cenu a kalkulaci obdržíte tentýž den.

777 208 491, 
info@har.cz

a výroba 
a prodej 
a montáž 

a opravy
a záruka 36 měsíců
a pozáruční servis

Po předložení tohoto kuponu

SLEVA 55 %
z montáže žaluzií.

Pohybové studio Majky ·ulové
2009/10

Tělocvična – stará škola, Praha – Vinoř
18:00–19:00 hod. – ABY ZÁDA NEBOLELA

Pondělí 19:15–20:15 hod. – POWER JOGA – mírně pokročilí 

20:30–21:30 hod. – AEROBIC + P–CLASS

17:00–17:55 hod. – HOPÍCI – 5 až 7 let – sportovně taneční hodina

Středa 18:00–19:15 hod. – GRAVID JÓGA – cvičení pro těhotné a po porodu

19:30–20:30 hod. – P–CLASS – posilovací hodina

17:00–17:55 hod. – ŠPUNT – 5 až 7 let – sportovně taneční hodina

Čtvrtek 18:00–19:00 hod. – DĚTSKÝ AEROBIC A AKROBACIE

19:15–20:15 hod. – POWER JOGA

Info tel.: 739 226 080







ADV SERVIS
☞ OPRAVY VOZIDEL – v˘mûna oleje, brzdov˘ch destiãek, 

karosáfisk˘ch dílÛ, svûtel, tlumiãÛ, atd.

☞ PNEUSERVIS – montáÏ, opravy a prodej nov˘ch 
a pouÏit˘ch pneu za nízké ceny  na osobní a lehké 
nákladní vozy,  pouÏité pneu skladem, v˘kup pneu 
a diskÛ

☞ V¯FUKY – oprava, montáÏ, prodej

Dle dohody zajistíme i odvoz autovraku

ADV SERVIS, PRAHA – VINO¤, KE ML̄ NKU 535

Po – Pá : 9.00 – 17.00
Tel.: 777 232 615





Formování postavy
O D B O U R Á VÁ N Í  T U K U  A  C E L U L I T I DY

Vacuum – masáž baňkami

ošetření celulitidy

redukce tuku, strií, povoleného vaziva

Lymfoven – přístrojová lymfomasáž

detoxikace

odplavení škodlivin z těla

Celules systém – ucelené tělové ošetření

peeling

masáž

zábal

Studio K
Objednávky, informace tel.: 723 953 557

Klenovská 102, Praha 9, Vinoř 190 17

KONTEJNERY

3 – 9 m3

SUTĚ – ODPAD – PÍSEK
ŠTĚRK – BETON – KŮRA
ZEMINA – RECYKLÁTY

Přeprava materiálu 
a stavební mechanizace

Kovář Jiří
A U T O D O P R AVA  

gsm: 602 353 066 ❖ jkont@seznam.cz

Soukromá 
logopedická 
ambulance

Diagnostika a terapie
❚ poruch fieãi
❚ poruch uãení

Mgr. Eva Kr˘lová
klinick˘ logoped

Mikulovická 376, Praha – Vinofi

tel: 724 910 022
www.logopedie-krylova.iprostor.cz

mobil: 602 356 908, 775 356 908
tel./fax: 326 329 969

e-mail: dl.servis@seznam.cz

kanalizace

D.L.Servis s.r.o.
● voda
● topení
● kanalizace
● elektro
● plyn
● stavební práce
● autodoprava
● zemní práce
● strojní čištění kanalizace
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První číslo vyšlo před třiceti lety, v říjnu 1979, a přestože později nastala 
období, kdy bylo jeho vydávání přerušeno či úplně zastaveno, vychází 

jako informační čtvrtleník nejen pro vinořské občany dodnes.
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