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Ahoj Vinořáci, 

stejně jako v minulých letech,

přenechávám i letos, v předvá-

nočním vydání Vinořského zpra-

vodaje, první stránku ženě. Před-

loni Vás tak mohla pozdravit

rychtářka Baráčnické obce, tetička

Patrasová, vloni to byla paní Lá-

busová.

Tentokráte to zcela výjimečně

bude žena, která není ani baráčni-

ce, ani občankou Vinoře. Pomáhala

mi na samém začátku mého půso-

bení v samosprávě Vinoře, vlastně

ještě před ním. 

A pomáhá mně a celé Vinoři ne-

ustále. Naposledy koncem listopa-

du, kdy se zasadila o přidělení fi-

nančních prostředků na vybavení

naší školy ve výši 1,5 milionu Kč

a o přidělení grantu na další po-

kračování naučné stezky. I díky ní

jsme mohli úspěšně dokončit té-

měř 100-milionovou investici, pří-

stavbu školy a školky, která byla

stěžejním bodem našeho progra-

mu. Na horním obrázku mám čest

stát vedle ní, spolu s místostarost-

kou Ivetou Boušovou, Milanem

Klivickým a tajemnicí, Dagmar

Petrovou.

Dovolte mi, abych přenechal

úvodní slovo starostce Čakovic

a zastupitelce hl.m.Prahy, paní

Aleně Samkové.

Přeji Vám všem příjemné a po-

hodové vánoční svátky, hodně štěs-

tí, zdraví a spokojenosti v příštím

roce a těším se na další spolupráci.

f.s.
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Slovo starosty...

Vážení sousedé z Vinoře,

když mi Váš starosta nabídl, že

bych k Vám měla promluvit z prv-

ní stránky Vašeho vánočního

zpravodaje – jako dík za pomoc je-

mu, škole a Vinoři, samozřejmě

jsem odmítla. Každá pomoc je

a měla by být přeci samozřejmos-

tí, zvláště u sousedů a přátel. A sa-

mi vidíte, jak to dopadlo. Jsem na

první stránce a obracím se k Vám.

Když to řeknu lidově, hučel do mě

tak dlouho, až mi nezbývalo nic ji-

ného…

Bez ohledu na to, kdo komu

s čím pomohl, můžete se pyšnit

nádhernou školou i školkou. V do-

bě probíhající hospodářské krize

se podařilo zázrakem sehnat po-

třebné finance na dostavbu a to je

hlavní. Z mé pozice starostky a za-

stupitelky hl.m.Prahy jsem se vždy

snažila o přátelské, lidské vztahy

mezi námi a maximální možnou

vzájemnou podporu a pomoc.

Vždyť Čakovice a Vinoř toho ma-

jí spoustu společného. Mnozí z Vás

jste jistě v Čakovicích pracovali ne-

bo ještě pracujete, jezdíte k nám na-

kupovat, stejně jako my jezdíme do

Vinoře za přírodou. A projekt na-

učné stezky Vašeho starosty, která
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Sloupek senátora

Zpráva o ãinnosti 2009

Vážení Vinořáci,

letošní turbulentní rok, nejprve

volební, potom náhlou změnou ná-

zoru jedné strany zase nevolební,

s nečekanou celosvětovou hospo-

dářskou krizí, je pomalu za námi. Co

se u Vás podařilo v podobě dokon-

čení školy a školky je dílem nejen

štěstí, vzájemné pomoci a spolu-

práce, ale především tvrdé práce Va-

šeho vedení. Opravdu se toho ve Vi-

noři podařilo spoustu - a zmíním jen

poslední novinku – grant na pro-

dloužení naučně poznávací stezky

až k Jenštejnu, který obdržela Vino-

řačka Markéta Švarcová s vydatnou

pomocí Hany Srnové a už se moc tě-

ším, až si ji projedu v létě na kole.

Do příštího roku Vám přeji hodně

zdraví, štěstí a nám všem konečně

politickou stabilitu po volbách.

Tomáš Kladívko

Ahoj Vinořáci, 

letošní zprávou o činnosti opět navazuji na minulou,

pro přehled plnění slibů z volební kampaně, které jsme

zapracovali do Programu rozvoje Městské části Praha-

Vinoř pro léta 2007–2011, a který je na našich inter-

netových stránkách www.praha-vinor.cz.

Na začátek opět několik dat o činnosti starosty pro

porovnání. Tato statistika – i když nemá přímý vliv na

kvalitu a výsledek práce – je dobrá i pro mě samotné-

ho, abych nezpohodlněl. Údaje z let 2006 a níže do té-

to statistiky nezahrnuji, nejsou pro hodnocení mé prá-

ce relevantní. 

by spojovala nádherné zámky Vi-

noře a Ctěnic s hradem Jenštejn, by

třeba mohl být časem rozšířen až

k nám. Takže vidíte, že má dnešní

pomoc Vinoři může být brzy pro-

spěšná i Čakovicím. V dnešní, digi-

tální, uspěchané době, kdy je prak-

ticky celý den rozfázován téměř po

minutách, je mimořádně povzbu-

zující a osvěžující, když si v klidu

můžeme s přáteli posedět a popo-

vídat. Alespoň na chvilku. Dopře-

jme si tuto výsadu nejen o Vánocích,

ale i v průběhu celého roku. A tak

jsem nakonec vlastně ráda, že jsem

si alespoň na tu chvilku mohla s Vá-

mi přátelsky popovídat a popřát

vám všem, starostovi i celé Vinoři,

celou řadu dalších úspěchů, krásné

prožití svátků a celého roku 2010.

Vaše Alena Samková.

01.01.07 – 31.10.07 01.01.08 – 31.10.08 01.01.09. – 31.10.09

Počet odeslaných pracovních e-mailů 780    tj. 78/měsíc 1348   tj. 134,8/měsíc 1503 tj. 150,3/měsíc

Počet obdržených pracovních e-mailů 1276   tj. 127,6/měsíc 1769   tj. 176,9/měsíc 2112 tj. 211/měsíc

Počet vytvořených souborů v PC 107 124 129

Počet napsaných dopisů v PC 116 181 74

Počet projektů 4 5 4

Počet návštěv MHMP 45 56 47

Pracovní doba pro veřejnost Celý týden Celý týden Celý týden



Se stoupající elektronizací bude

postupně ubývat počet dopisů

odesílaných poštou. V žádném pří-

padě to ale neznamená, že by příš-

tí rok byl odpočinkový nebo bez

nápadů. Je toho před námi hrozně

moc a s novými projekty a záměry

budeme mít neustále plné ruce prá-

ce. Takže zpět k průběhu plnění.: 

Bod 1 v Programu rozvoje

Efektivní organizace 

a administrativa obce, 

komunikace s občany

Celkem 11 bodů , všechny body

splněny, chybí pouze nainstalo-

vat box pro připomínky obyva-

tel MČ Vinoř. 

Navíc je zprovozněn Czech-Po-

int, datové schránky, e-spis, čímž

došlo ke zkvalitnění našich služeb.

Informovanost občanů je s dřívěj-

škem naprosto neporovnatelná. 

Vysoce hodnotím internetové

stránky a jejich aktualizaci. 

Připravujeme zvukové zázna-

my ze zastupitelstev. 

V celopražské přípravě je roz-

sáhlý projekt bezplatného přístu-

pu na internetové stránky úřadu

i MHMP.

Vynikající úroveň má Vinořský

zpravodaj a mezery v mapování

našeho poválečného období skvě-

le doplňuje Komise pro orální his-

torii.

Bod 2 v Programu rozvoje

Veřejný pořádek 

a bezpečnost

Celkem 6 bodů, 4 splněny, příš-

tí roky by měla být hotova nová

bezbariérová služebna MP. 

Dále probíhají preventivní akce

v informačním středisku, Vincen-

tu i ve škole.

Bod 3 v Programu rozvoje 

Sociální a zdravotní 

program 

Celkem 12 bodů, 9 splněno

Je vypracován projekt na bez-

bariérové a sociální byty, v sou-

časné době probíhá stavební říze-

ní, 7 nových bytů by mohlo být

hotovo v roce 2010. V přípravě je

i areál pro seniory v Podskalí. 

Bod 4 v Programu rozvoje

Školství a volný čas 

Celkem 11 bodů, 10 splněno

Prioritní akce celého volebního

období je úspěšně za námi. Do-

končit investiční akci ve výši cca. 90

milionů Kč, bylo v době hospodář-

ské krize malým zázrakem a nutno

poděkovat všem, kteří nám se shá-

něním financí vydatně pomáhali,

především starostce Čakovic a za-

stupitelce hl.m.Prahy, paní Aleně 

Samkové, stejně jako primáto-

rovi P.Bémovi. Pronájmem staré

školy univerzitě Tomáš e Bati se

podstatně zlepší studijní možnos-

ti pro naše mladé. Postupně se da-

ří plnit náš záměr naučné stezky

pro vozíčkáře, příští rok by měla

být prodloužena až na hranici

s Jenštejnem. Výborně pracuje

kulturní centrum VINCENT. Nad

rámec tohoto programu probíhá

intenzivní mezinárodní spoluprá-

ce s partnerskými městy v Němec-

ku a Itálii, pro příští rok počítáme

s otevřením mezinárodního pří-

městského tábora a výměnnými

pobyty pro všechny generace. 

Bod 5 v Programu rozvoje

Bydlení 

Celkem 5 bodů, 3 splněny

V přípravě je nový územní plán

naší MČ. S ním dojde k podstatné-

mu rozšíření zeleně a sportovišť.

V příštím roce by měla proběh-

nout výstavba 9 obecních bytů,

z toho 7 sociálních, z nichž budou

3 bezbariérové. 

Bod 6 v Programu rozvoje

Životní prostředí 

Celkem 8 bodů, 6 splněno

Úklid a údržba zeleně v naší MČ

je na vysoké úrovni, snažíme se

o zpřístupnění obory a zámecké-

ho parku, stejně jako o vyčištění

půdy a vod od ekologických zátě-

ží z minulosti. 

Dodavatelskou firmou ENVIS je

prováděn monitoring znečišťová-

ní životního prostředí a stavu ze-

leně. Dále se snažíme o získání le-

sů a vod do našeho vlastnictví. Po

roce a půl jednání se podařilo zís-

kat do vlastnictví hl.m.Prahy roz-

sáhlou lokalitu okolo Cukrovar-

ského rybníka. 

Letos by měla být dokončeno

odbahnění a rekonstrukce jezírka

U Kamenného stolu.

Bod 7 v Programu rozvoje

Podnikání a služby v MČ 

Celkem 8 bodů, 6 splněno

Spolupráce s podnikateli je na

vynikající úrovni. Deficit má vy-

dání katalogu Vinořských podni-

katelů, trvalé zpoždění má zpří-

stupnění a využití Vinořského

zámku. .

Bod 8 v Programu rozvoje

Dopravní infrastruktura 

Celkem5 bodů, 4 splněny

Podařilo se vybudovat přecho-

dy v Klenovské a Chaltické ulici,

dokončuje se nový povrch ulic Ke

4
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Mlýnku a V Obůrkách. Pro příští

rok se plánují opatření na zklid-

nění Mladoboleslavské a Bohda-

nečské. 

Plán investic: 

1. Stěžejní akce volebního pro-

gramu, školní areál, je splněna 

2. Rekonstrukce Mladoboleslav-

ská 8 – splněno, zbývá vybu-

dovat 2, popř. 3 nové byty. 

3. Mladoboleslavská 13 – ve fázi

získání stavebního povolení

na 7 obecních bytů.

4. č.p. 23 – tzv. „Ptáčkárna“ – za-

tím ve fázi projektové studie 

5. Stará škola – pronajata 

6. Rekonstrukce školky – splněno 

7. Hrobnický domek – ještě ne-

začala jednání o převodu dom-

ku, oproti programu rozvoje je

navíc v přípravě projekt na

modernizaci hřbitova, umístě-

ní kolumbária, včetně rozvodu

užitkové vody.

8. Nad rámec plánovaných inves-

tic se připravuje projekt ČOV,

realizace 2010 – 2013, pláno-

vaná investice ca. 250 milionů.

9. Nad rámec plánovaných inves-

tic se provedly výměny střeš-

ních oken na obecních bytech,

další budou následovat. 

10. Nad rámec bude letos dokon-

čena rekonstrukce fotbalových

kabin – cca. 1.000.000,--Kč

Budování a úpravy 

sportovišť a hřišť.: 

průběžně plněno, v provozu je

nové dětské hřiště u MŠ, je hotov

projekt na další, víceúčelové, v lo-

kalitě V Podskalí-V Topolech.

V přípravě je projekt na umístění

fotbalového hřiště s umělým po-

vrchem a rozšíření sportovních

ploch v rámci nového územního

plánu.. 

Chodníky a komunikace.

Jsou hotovy chodníky Chaltic-

ká, Klenovská, do konce roku uli-

ce Ke Mlýnku a V Obůrkách.

V projektové fázi se připravují

chodníky Mladoboleslavská, Boh-

danečská k zámku a Živanická

k Radonicím, včetně komunikace

K Mlékárně. Hotov je projekt pro-

pojky Dražkovská-Mladoboleslav-

ská a kruhového objezdu na pří-

jezdu do Vinoře.

Vážení Vinořáci,

z celkových 66 bodů Programu rozvoje je 53 splněno, na ostatních

i nových se dále pracuje. Možná některý bod nesplníme, oproti původ-

nímu plánu jsme už ale dokončili celou řadu dalších.

Já osobně vysoce hodnotím služby úřadu a informovanost občanů

včetně internetové prezentace. Neustále se zvyšující počet návštěvníků

našich stránek je zároveň podnětem k dalšímu zlepšování.

Nadále probíhá identifikace pozemků a majetkoprávní vypořádání,

osvědčenou a oceňovanou samozřejmostí se již stal bankomat.

A co bych si přál do posledního roku našeho volebního období? Nám

ať se daří jako doposud, vám všem potom trpělivost, přátelské vztahy

a toleranci ke svému okolí. Na začátku našeho volebního období jsem

uvedl, že jsme všichni na jedné lodi jménem Vinoř, proto bychom si mě-

li navzájem pomáhat a společně usilovat o bezproblémovou a hlavně

společnou plavbu vpřed.

f.s.
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I. Informace z MHMP: 

● získání dotace 1 500 000Kč 

● vykoupení pozemků kolem Cuk-

rovarského rybníka 25 000m2

MHMP

● MHMP bude přijímat do vlast-

nictví pozemky v okolí Ctěnického

zámku (možnost vybudování po-

kračování naučné stezky)

● připravuje se vyhláška o neudr-

žování chodníků a komunikací

v městských částech hl.m.Prahy

II. Úkoly z minulého 

zastupitelstva:

● MZ vybralo k realizaci zakázky

na položení zámkové dlažby ve

dvoře MČ Praha - Vinoř firmu Ča-

kus s.r.o., která podala nejnižší ce-

novou nabídku ve výši 75.874,- Kč

vč. DPH (již zrealizováno)

● MZ projednalo zveřejňování zá-

pisů na internetových stránkách 

● MZ projednalo předložené na-

bídky na odvlhčení domu č. p. 23

na Vinořském náměstí. Vzhledem

k tomu, že nebylo dáno jednotné

zadání pro výběrové řízení a na-

bídky byly neporovnatelné, MZ

nevybralo žádnou z nabídek a po-

věřilo úřad oslovením odborníka,

který zhodnotí situaci a navrhne

nejvhodnější řešení odvlhčení.

● MZ schválilo směrnici starosty č.

07/09 – Kauce při pronájmu ne-

bytových prostor nebo pozemků

s platností od 1. 10. 2009. Směr-

nice je zveřejněna na internetové

úřední desce

III. Nové úkoly

● MZ neschválilo poskytnutí slevy

z měsíčního nájmu za červenec

2009 u bytu č.7 v Bohdanečské uli-

ci č. p. 249. Po provedení oprav

střešního pláště, oplechování stře-

chy č. p. 249–250 a v návaznosti

na podzimní deště 2009 bude pří-

padná sleva projednána na zastu-

pitelstvu v prosinci 2009

● MZ souhlasilo s ukončením ná-

jemní smlouvy na pronájem ne-

bytového prostoru v č. p. 134 (bý-

valá požární zbrojnice) dohodou

k 30. 9. 2009

● MZ vzalo na vědomí vypověze-

ní neoprávněně uzavřené nájem-

ní smlouvy o nájmu zemědělských

pozemků z roku 2002 mezi VinA-

grem s. r. o a Městskými částmi

Praha 19, Praha – Vinoř a Praha –

Satalice

● MZ odsouhlasilo navrženou

změnu rozpočtu dle rozpočtového

opatření číslo 4/2009 (zapojení

částky 100 000,-Kč – finančního

daru od firmy Ekospol, přesuny

mezi položkami a investiční dota-

ce ZŠ a MŠ Vinoř ve výši 1,5mil.

Kč). Touto úpravou bude rozpočet

navýšen o Kč 1,600.000,- jak v pří-

jmové, tak i ve výdajové části

schváleného rozpočtu. Celkové

příjmy Kč 21,084.700,- ( po kon-

solidaci Kč 17,402.700,-) a celkové

výdaje Kč 21,084.700,- (po konso-

lidaci Kč 20,982.700,-) 

● MZ schválilo dokumentaci pro

stavební řízení úprav 2. NP (byty)

domu č. p. 8 ulice Mladoboleslav-

ská a souhlasí se zahájením sta-

vebního řízení s tím, že projektant

doplní realizační dokumentaci po-

třebnou pro vypsání výběrového

řízení na zhotovitele

● MZ schválilo směrnici starosty č.

06/09 – Plán kontrol příspěvko-

vých organizací zřízených MČ Pra-

ha – Vinoř a dodatek č.1 ke směr-

nici starosty č. 04/07 – Finanční

kontrola příspěvkových organiza-

cí s platností od 1.10.2009

● Žádost o odkoupení části po-

zemku p. č. 572, p. č. 570 (u hřiš-

tě) byla odložena, bude řešena po

získání dalších podkladů

● MZ souhlasilo s podpisem

Smlouvy o smlouvě budoucí kupní

mezi MČ Praha – Vinoř a Dílo Ma-

riino (Hnutí focolare) – ženská část

na budovu bývalé požární zbrojni-

ce na pozemku parc. č. 309/2

● MZ souhlasilo s prodloužením

zámkové dlažby do ulice V Obůr-

kách k vjezdu na pozemek parc. č.

1527 – jako vjezd na pozemek

● MZ prozatím nesouhlasilo s pro-

dejem požadované části pozemku

v ulici Velínská. Je nutno ověřit,

zda souhlasí současné oplocení

s geometrickým plánem. Další jed-

nání bylo odloženo. MZ pověřilo

ÚMČ zajištěním odstranění neo-

právněně umístěné tabule „Nepar-

kovat, soukromý pozemek“ z to-

hoto pozemku

● MZ odsouhlasilo přísedícího Ob-

vodního soudu pro Prahu 9 z řad

vinořských občanů

● MZ schválilo příspěvek ve výši

300 euro na stravování pro zastupi-

telku Kláru Šustrovou v průběhu je-

jí stáže v Pražském domě v Bruselu

● MZ souhlasilo s podepsáním

Smlouvy o partnerství mezi MČ

a hl. m. Praha a pověřilo starostu

jejím podepsáním

● MZ odsouhlasilo nového ná-

jemce bytu 0+1 Mladoboleslavská

514, za nájemné 100Kč/m2. Ná-

jemce byl vybrán z pořadníku ža-

datelů. 
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Místní úfiad informuje

Na 32. zasedání místního zastupitelstva dne 1. 10. 2009 bylo projednáno:



IV. Informace starosty

● žádost o grant na naučnou stez-

ku (dalších 5 zastavení)

● otevření obdobné fakulty uni-

verzity T. Bati jako bude ve Vino-

ři v Uherském Hradišti

● informace o probíhajících úpra-

vách a přípravách na otevření sta-

ré školy

● příprava rozpočtu na rok 2010

● nový zákon o dani z nemovitos-

tí- zdvojnásobení sazby

● stanovisko k zalesňování po-

zemků mezi Vinoří a Kbely

● připravované akce – ples a dět-

ský karneval (termín 6. a 7.února

2010)

● projekt příměstských táborů –

příslib grantu od společnosti Čes-

koněmecká budoucnost

● policejní služebna – žádost o sta-

vební povolení

● úmrtí nejstarší občanky Vinoře

p. Svobodové ve věku 99 let

● 100. vydání Vinořského zpra-

vodaje

V. Připomínky zastupitelů

P. Krajl: 

● dotaz na stav projektu přestavby

úřadovny pro městské strážníky

● zajištění označení přechodu

v Klenovské před vjezdem na Chal-

tickou svislou dopravní značkou

● řešení vlastnictví vin.-satalické

obory, nepořádek napadané stro-

my, nikdo nesází nové, možnosti

získání do správy 

Reakce starosta: 

MHMP chce převzít jako dar, Lesy

ČR chtějí odprodat

M. Brothánková: 

● poděkování panu Filipovi za vel-

mi pěknou a zajímavou procházku

Vinoří, pořádanou pro občany Vi-

noře

● žádost o pořízení kliprámů do

společenské místnosti Na Rychtě

na pořádání výstav

M. Vojáček : 

● oprava děr na chodníku u vcho-

du na hřbitov

● na zastávce u hřbitova vydláždit

kousek trávníku u informační ta-

bule o odjezdech autobusů (infor-

mace jsou umístěny i z druhé stra-

ny, kde býval trávník, teď už jen

ušlapaná tráva a za deště bláto)

K. Šustrová

● pozvánky na zasedání do schrá-

nek

VI. Připomínky občanů

● žádost o ponechání informací ze

zasedání zastupitelstva ve zpravo-

daji, pro informovanost občanů

v návaznosti na schválení nezve-

řejňování zápisů (bude ponechá-

no v upravené podobě)

● upozornění na nutnost opravy

cestiček v parku před hřbitovem,

hlavně od zastávky u hřbitova

k bývalé zastávce 302 proti info-

centru Na Rychtě

● dotaz na realizaci dopravních

omezení v Moravanské ulici

Reakce starosta:

zatím nedostatek financí, nutnost

řešení důležitějších věcí, projekt

již připraven

● apel na občany, vlastníky psů,

aby kromě toho, že budou udržo-

vat čistotu po svých psech, budou

také respektovat noční klid a zby-

tečně tak nepoškozovat dobré sou-

sedské vztahy. Respektovat také, že

pes by měl být na veřejných pro-

stranstvích uvázaný, aby neohro-

žoval okolí 

● dotaz na dálniční obchvat – ko-

nečné řešení

● dořešení odvodnění ulice Ke

Mlýnku

● umístění kruhového objezdu –

propojka Dražkovská, Mladobole-

slavská 
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Na 33. zasedání místního zastupitelstva dne 5. 11. 2009 bylo projednáno:

I. Úkoly z minulého 

zastupitelstva:

● MZ na základě doporučení vý-

běrové komise schválilo k realiza-

ci zakázky výměny střešních oken

v objektu Bohdanečská 399 – 400

firmou Klempířství Láska 

● MZ se seznámilo se stanoviskem

odborníka na odvlhčení bytového

domu Vinořské nám. 23 a pověři-

lo stavebního technika vypraco-

váním přesných požadavků pro

výběrové řízení na zhotovitele

a vypsáním nového výběrové ří-

zení. Po ukončení výběrového ří-

zení vypracuje stavební technik

podrobnou zprávu, ve které vše-

chny nabídky, ve spolupráci s vý-

běrovou komisí, vyhodnotí

● MZ schválilo, po zvážení všech

hledisek, jako dodavatele na re-

konstrukci bytů v objektu Mlado-

boleslavská č.p.8 firmu Konstruk-

tis a pověřilo starostu podpisem

smlouvy o dílo s vybranou firmou.

Dále pověřilo starostu jednáním

o případné finanční pomoci

MHMP

● MZ nesouhlasilo s prodejem čás-

ti pozemku v ulici Velínská. Sou-

hlasilo pouze s odkoupením před-

zahrádky v šířce cca 1m. Ověřením

správnosti umístění současného

oplocení pověřilo MZ stavebního

technika s termínem do prosinco-

vého zasedání zastupitelstva



II. Nové úkoly

● MZ souhlasilo s prodloužením

smlouvy na údržbu zeleně a úklid

s firmou Imramovský

● MZ projednalo návrh zakoupit

radlici k traktoru v ceně 25 780,-

Kč a přijalo návrh zakoupit radli-

ci z prostředků určených pro ško-

lu. Škola bude traktor s radlicí

využívat k zimnímu úklidu školní-

ho areálu.

● MZ odsouhlasilo uzavření bu-

doucí smlouvy o zřízení věcného

břemene na trafostanici na pozem-

ku MČ Praha-Vinoř parc. č. 190/1

v rozsahu 19,5m2 za jednorázovou

náhradu ve výši 19 500,- Kč + DPH

● MZ souhlasilo s převodem část-

ky 188 000,- Kč do investičního

fondu školy

● MZ vzalo na vědomí zprávu

o čerpání rozpočtu k 30. 9. 2009

● MZ odsouhlasilo změnu rozpo-

čtu dle rozpočtového opatření č. 5,

týkající se přesunů mezi položka-

mi, navýšení příspěvku na provoz

školy a navýšení rozpočtu o dar

400 000,- Kč od Vinořské s.r.o.

Touto úpravou se zvýší rozpočet

o 488.000,- jak v příjmové tak ve

výdajové části; celkem příjmy Kč

21,572.700,- (po konsolidaci Kč

17,890.700,-) a celkové výdaje Kč

21,572.700,- (po konsolidaci Kč

21,470.700,-)

● MZ souhlasilo s předloženým

návrhem rozpočtu hlavní činnos-

ti i s návrhem rozpočtu VHČ MČ

Praha – Vinoř na rok 2010 a po-

věřilo úřad zveřejněním návrhů

na úřední desce

● MZ schválilo navržený harmo-

nogram inventarizace MČ Praha –

Vinoř za rok 2009

● MZ souhlasilo s uzavřením do-

hody o provedení práce na údržbu

zeleně v č. p. 245 v roce 2009 ve

výši Kč 4.800,- brutto

● MZ souhlasilo s převodem ná-

jmu v bytě č. 2, Bohdanečská 250,

Praha – Vinoř

● MZ souhlasilo s prodloužením

nájemních smluv na byt č. 3, Boh-

danečská 400 a na byt č. 8, Kře-

mílkova 245

● MZ souhlasilo s ukončením ná-

jemní smlouvy se společností Ča-

kus, na pronájem části pozemku

p.č. 572, dohodou k 31. 12. 2009.

Společnost Čakus je povinna do

31. 12. 2009 uvést pozemek do

původního stavu (především od-

stranit ekologické zátěže, stavby,

atd. na pozemku). V případě, že

nebude pozemek uveden do pů-

vodního stavu, vyhrazuje si zastu-

pitelstvo, že MČ Praha – Vinoř bu-

de i nadále účtovat nájemné dle

původní nájemní smlouvy, dokud

nebude pozemek uveden do pů-

vodního stavu. MZ pověřuje úřad

MČ kontrolou stavu pozemku

● MZ souhlasilo s odstraněním

stávajících dveří a montáží plasto-

vých dveří u kadeřnictví v Chaltic-

ké ulici dle požadavku současného

nájemce (odstranění předsíňky, za-

rovnání dveří do roviny) 

● MZ pověřilo stavebního techni-

ka zjištěním stavu tlaku vody ve

stoupačce objektu Živanická 235

a zjištěním stavu a případně nut-

nosti opravy povrchu dvora. Do

prosincového zastupitelstva předá

podrobný rozbor a návrh řešení

včetně cenové kalkulace potřeb-

ných oprav

● MZ odsouhlasilo zřízení úplat-

ného věcného břemene (100Kč/bm

bez DPH) na pozemku MČ Praha-

Vinoř parc. č. 1160 v rozsahu 23m

ve prospěch žadatele k položení

inženýrských sítí k pozemku parc.

č. 1527. Veškeré práce, stejně tak

jako vypracování Smlouvy o zří-

zení věcného břemene, budou

provedeny na náklady žadatele,

vlastníka pozemku parc. č. 1527.

● MZ souhlasilo s dodatky č. 2 zři-

zovacích listin příspěvkové orga-

nizace Základní škola a Mateřská

škola Praha – Vinoř a příspěvkové

organizace Vincent s účinností od

1. 11. 2009

● MZ souhlasilo se jmenováním

nového ředitele příspěvkové or-

ganizace Vincent pana Víta Mok-

rého od 5. 11. 2009 

● MZ souhlasilo s předloženým ná-

vrhem změn v ÚR na výstavbu do-

mů v zámeckém dvoře. V projektu

by mělo dojít ke změnám vzhledem

k tomu, že v letošním roce byly ně-

které objekty uznány kulturní pa-

mátkou.Novým projektem by došlo

k zachování budov chráněných pa-

mátkovou péčí, k celkovému sníže-

ní počtu bytů (zvýšení počtu malo-
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metrážních bytů), ke snížení výšky

některých staveb a k odstranění ně-

kterých budov z projektu. MZ po-

žaduje vyřešení dopravní obsluž-

nosti přes předzámecký areál

s obousměrnou dopravou

● MZ odsouhlasilo odměnu pro

bývalou ředitelku příspěvkové or-

ganizace Vincent za dobře odve-

denou práci při vedení KVC

● MZ souhlasilo s uzavřením

smlouvy o užívání pozemku parc.

č. 1338/51, na kterém se nachází

chodník do Přezletic. Touto smlou-

vou uděluje vlastník uživateli prá-

vo užívání pozemku. Odměna za

užívání je smlouvou stanovena na

částku odpovídající dani z nemo-

vitosti z tohoto pozemku a to za

každý rok užívání

● MZ podpořilo petici občanů ke

zvýšení bezpečnosti přechodu na

křižovatce Mladoboleslavská a Lo-

henická. Pověřilo starostu jedná-

ním s příslušnými orgány (TSK, od-

bor dopravy) o provedení všech

možných opatření vedoucích ke

zvýšení bezpečnosti

III. Informace starosty

● jednání o změně investiční do-

tace škole na dotaci neinvestiční 

● ulice V Obůrkách – kombinace

mlatové cesty a zámkové dlažby

● oprava cestičky přes park před

hřbitovem 

● plánované akce: výstavba bytů

v č. p. 8, v č. p. 13, oprava č. p. 23

● Univerzita T. Bati – v plánu ví-

kendové akce, školení ve spolu-

práci s NASA, průzkum Marsu

IV. Připomínky zastupitelů

O. Korbička

Informace o výsledcích ankety

probíhající v létě 2009 pro Prahu

19. Byly zvoleny pracovní skupi-

ny, které budou pokračovat v prů-

zkumech. Nejžhavější témata by-

la doprava (MHD a další transit),

MHD – noční spoje, senioři a pe-

čovatelská služba. Výsledky anke-

ty naleznete na veb. stránkách

Praha19.cz 

M. Brothánková

pozvánka na adventní koncerty

V. Připomínky občanů

● řešení dopravní situace před tra-

fikou v ulici Chaltická (hranice kři-

žovatky a dělící čára)

● pokutování řidičů parkujících

před trafikou na Mladoboleslav-

ské ulici

● omezení počtu stánků před Nor-

mou, zamezují průchodu do ob-

chodu

● návrh vyznačit plochu určenou

pro umístění stánků před Normou

● řešení změn v územním plánu

v součinnosti s okolními městskými

částmi a obcemi, řešení dopravy,

rozšíření lesa směrem ke Kbelům
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I. Zprávy z MHMP

● 17. 12 schválení rozpočtu Prahy,

pro Vinoř bude vyhlášeno rozpo-

čtové provizorium 

● převod investiční dotace pro

školu na neinvestiční

● grant 97 000,- Kč na pokračování

naučné stezky z Vinoře do Jenštejna

● biokoridor od ulice Klenovské

k zámku

II. Úkoly z minulého 

zastupitelstva:

● MZ odsouhlasilo opravu vodo-

vodního potrubí v objektu Živa-

nická 235 a pověřuje stavebního

technika získáním dalších ceno-

vých nabídek na tuto opravu. Dá-

le souhlasilo s provizorní opravou

dvora v témže objektu bez polo-

žení zámkové dlažby

III. Nové úkoly

● vzhledem k žádosti o převzetí

pozemků v bytovém komplexu Na

Dlouhých MZ vyzvalo firmu Be-

mett k předložení těchto podkla-

dů: smlouvy o uzavření věcných

břemen, cenové odhady pozemků.

MZ dále požádalo o uvedení osvět-

lení do funkčního stavu, stejně ja-

ko o uvedení zeleně do stavu dle

norem

● k souhlasu se změnou územní-

ho plánu pro parc. č. 167/1 a 167/2

MZ požaduje k předloženým pod-

kladům doložit souhlas s věcnými

břemeny vlastníků pozemků, přes

které budou vedeny sítě a souhlas

všech vlastníků pozemků dotče-

ných příjezdovou cestou, s trva-

lým užíváním cesty k vjezdu 

● MZ odsouhlasilo změnu územ-

ního plánu pro parc. č. 1575/1 na

RP

● MZ souhlasí s odkupem pozem-

ků par. č. 404/7, 563/8, 563/10

(komunikace) přes MHMP s tím, že

pověřilo stavebního technika pro-

vedením identifikaci celé ulice Du-

banská a rozšířením odkupu pří-

padně i na další vlastníky

● MZ schválilo rozpočet na rok

2010 pro vedlejší hospodářskou

činnost a uložilo zveřejnit rozpo-

čet na úřední desce

● MZ souhlasilo s prodloužením

nájemní smlouvy na nebytové pro-

story V Mladoboleslavské 515 spo-

lečnosti Vako design od 1. 1. 2010

do 31. 12. 2010

● MZ nesouhlasilo s odepsáním

pohledávky za bývalou nájem-

kyni požární zbrojnice ve výši

Na 34. zasedání místního zastupitelstva dne 3. 12. 2009 bylo projednáno:



335.501,- Kč vzhledem k probíha-

jícímu soudnímu jednání

● MZ souhlasilo s vyřazením žá-

dostí, u kterých nebyla provedena

aktualizace pro rok 2009 z pořad-

níku žadatelů o byt v MČ Praha-Vi-

noř

● MZ odsouhlasilo příspěvek 

občanskému sdružení PONTES

na Mikulášskou besídku ve výši

5000,-Kč

● MZ schválilo personální změnu

v redakční radě Vinořského zpra-

vodaje. Pan Vít Mokrý nahradí pa-

ní Markétu Hadrabovou – Dvořá-

kovou

● MZ určilo termíny konání zastu-

pitelstev na 1. pololetí 2010 na

7. ledna, 4. února, 4. března,

1. dubna, 6. května a 3. června

2010. V případě potřeby bude svo-

láno mimořádné zastupitelstvo,

nebo bude termín nejméně měsíc

před konáním změněn

● MZ souhlasilo se zakoupením

sáčků na psí exkrementy pro vlast-

níky psů evidované úřadem MČ

Praha-Vinoř. Každý vlastník obdr-

ží 400ks sáčků na rok 2010. Dále

MZ požaduje aby Městská policie

ve zvýšené míře kontrolovala pou-

žívání vodítek a dodržování čisto-

ty majiteli psů. Dle §47 přestup-

kového zákona č.200/90Sb. může

městský strážník uložit pokutu

5000,- Kč za znečišťování prostře-

dí a v případě znečištění veřej-

ných ploch (např. autobusová za-

stávka) až 50 000,-Kč

● MZ souhlasila s rekonstrukcí

dvou bytových jednotek v domě

Mladoboleslavská 8 se spoluúčas-

tí nájemců ve výši předplaceného

nájemného ve výši 100Kč/m2 na

dobu 5 let, které bude vypočítáno

pro každý z bytů. Zařizovací před-

měty (kuchyňská linka, sporák ne-

bo vestavěné skříně) si nájemce

pořídí sám. Kotel bude pořízen

vlastníkem

Postup výběru vhodných 

nájemců:

1. z pořadníku žadatelů o byt dle

bodového hodnocení

2. občané s trvalým pobytem

v MČ Praha-Vinoř

3. ostatní občané trvale žijícímu

na území ČR

Stavba bude započata z finanč-

ních prostředků VHČ ještě v tom-

to roce

● MZ souhlasilo s převodem po-

hledávky firmy BUGSY do pod-

rozvahovové evidence

● MZ souhlasilo s ukončením rea-

lizací nedokončených akcí zaháje-

ných v minulých letech: projekt

chodník Chaltická Kč 19.635,-

(chodník byl vybudován MHMP

dle svého projektu) z roku 2004

a projekt kanalizace Mladobole-

slavská Kč 20.000,- (nebude již re-

alizován) z roku 2004. Projekt ma-

sáže na zdravotním středisku čp.

514 Kč 50.720,- z roku 2005 bude

ještě realizován

● MZ pověřilo stavebního techni-

ka prověřením levnější možnosti

řešení oprav komunikace Mikulo-

vická. Předloženou nabídku oprav

za téměř 900 000,-Kč nelze z fi-

nančních důvodů realizovat

● MZ odsouhlasilo uspořádání mi-

mořádného slavnostního zasedá-

ní zastupitelstva dne 18. 12. 2009

v 18.hodin v jídelně ZŠ v Pracho-

vické ulici s programem: projed-

nání provizorního rozpočtu a oce-

nění spolků a jednotlivců za rozvoj

Vinoře

● MZ pověřilo starostu projedná-

ním následujících připomínek

k územnímu plánu o jejich zahrnu-

tí do navrženého územního plánu: 

parc. č. 1353/1 (Rudolský) PZ – SP  

parc. č. 1361/2 Sjezd z dálnice –

posunout co nejvíce směrem k Po-

dolance 

parc .č. 706 Ctěnický les (výkrojek

z lesa u Přezletic ZL - ZP) 

parc. č. 1569, 1571, 1570/1 Golf

u zámku – ZN – ZN/RP 

parc. č. 227/1, 228/1, 229/1 Zá-

mek – do spodní části zeleň, v mís-

tě budovy VV 

parc. č. 670,671,672 za zahrádka-

mi v Bohdanečské PZ – OB, 

parc. č. 1575/10 mezi Kbelskou čis-

tičkou, Vinoří a cestou do Satalic

ZN – ZL

parc. č. 1575/1 mezi Kbelskou čis-

tičkou pozemkem parc. č. 1575/10

ZN – RP

● MZ souhlasilo s pololetní od-

měnou řediteli školy za odvede-

nou práci, především za zásluhy

při řešení vybavení přístavby ško-

ly, zajištění pronájmu tělocvičny

a zapojení školy do veřejného ži-

vota

● MZ neodsouhlasilo změny

územního plánu na objízdné trasy

kolem a přes Ctěnický háj k Ctě-

nickému zámku a následně přes

pole na Mladoboleslavskou ulici

a změnu RP na ZL na pozemcích

mezi Vinoří a Kbely

● MZ pověřilo starostu jednáním

s Přezleticemi za účelem sladění

územních plánů.

V. Připomínky zastupitelů

J. Krajl: 

● řešení vybudování WC na hřbi-

tově 

● odkoupení hrobnického domku

za účelem zřízení ekumenické

hřbitovní kaple, technického zá-

zemí pro hrobníka a WC

● cestička přes park (oprava

v rámci budování cest V Obůrkách

a Ke Mlýnku)
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M. Brothánková 

● pás podél Prachovické u hřbito-

va nechat vyčistit od psích exkre-

mentů

● dotaz na trvání záboru u domu

Kolínských z důvodu nebezpeč-

nosti při přecházení Bohdanečské

ulice (do konce roku 2009)

VI. Diskuse 

a připomínky občanů

● připomínky k územnímu plánu

Přezletic  

11

Vinofi international

20. 10. se uskutečnila krátká návštěva našeho partnerského města Schulzendorf. Starosta Švarc se sezná-

mil s novým starostou, Markusem Mückem, který do úřadu oficiálně nastoupí 25. ledna 2010. Byla projed-

nána účast na projektu mezinárodních prázdninových táborů. 

Partnerské město Schulzendorf

Partnerské město Laveno Mombello 

23.–25. 10. proběhla návštěva partnerského města Laveno Mombel-

lo v Itálii. V nádherném a velice přátelském prostředí proběhla jednání

o další spolupráci v oblasti kultury, sportu, školství, spolků, církví i ve-

řejné správy. Děkujeme našim italským přátelům za pozvání i našim zá-

stupcům za skvělou rerezentaci Vinoře.

Pater Pavel Jančík koncelebro-

val mši v italském kostele. Na fo-

tografii s italským paterem Bru-

nem.

● průjezd obyvatel Přezletic přes

Vinoř

● kruhový objezd u trafiky

● umístění okruhu mezi Podolan-

ku a Dřevčice

● rozšíření čističky je blokováno

stavbou okruhu

● dodržení hygienického pásma

(vzdálenost okruhu)

Reakce J. Krajl: 

možnosti řešení okruhu v začát-

cích

1. mezi Satalicemi, Vinoří a za-

hradnictvím ve Kbelích

2. přes oboru

3. současná varianta (konec Vino-

ře)

4. Dřevčice a Podolanka 

(středočeši a pražští zastupitelé se

dohodli, že pražský okruh musí

vést přes Prahu, nebo co nejblíže

k ní, proto byla tato varianta vy-

řazena)



19. 11. Schůzka zájemců o ná-

vštěvu Lavena, popř. Schulzen-

dorfu . 

Dotazník je zveřejněn na našich

internetových stránkách, popř.

přihlášky je možno podat u Kláry

Löwensteinové na úřadě. 

26. 11. Návštěva delegace ze

Schulzendorfu ve Vinoři. Předsta-

ven projekt mezinárodních prázd-

ninových pobytů a možností čer-

pání finančních prostředků z EU.

Prezentován i projekt Comenius

pro výměnné pobyty škol. Byla pře-

dána pozvánka k návštěvě partner-

ských spolků zahrádkářům a ba-

ráčníkům, stejně jako pozvánka

starostovi na novoroční shrnutí

spolupráce.

12

Hledáme sponzora/y pro akci 

40 hodin sportu
která se bude konat v partnerském mûstû Laveno Mombello v Itálii ve dnech 23. 7. – 25. 7. 2010 

Rádi bychom, aby se vinofiská reprezentace 40 sportovcÛ (nábor zaãne v lednu 2010) 
mohla mezinárodního turnaje zúãastnit.

K tomu je tfieba zaplatit startovné ve v˘‰i 660 Euro a náklady na cestovné, cca 80 000 Kã.

S podûkováním za kaÏd˘ finanãní dar a dobrou vÛli! 

starosta@praha-vinor.cz     klaralowenstein@yahoo.it
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Ze Ïivota Vinofie

30. 9. 2009 Starosta Švarc se

účastnil slavnostního ceremoniá-

lu při příležitosti založení Fakulty

logistiky a krizového řízení Uni-

verzity Tomáše Bati v budově FLKŘ

v Uherském Hradišti za přítom-

nosti čelních představitelů uni-

verzity v čele s rektorem Prof. Ing.

Ignácem Hozou

12. 10. 2009 Akce mladých z Vi-

noře – zakoupením čerstvě upeče-

né pizzy v Centru Mariapoli bylo při-

spěno na pomoc lidem postižených

záplavami v Manile na Filipínách.

16. 10. Devítiletý hně-

dák JUNG, kůň v majetku

vinořské rodiny Červen-

kových, obsadil ve 119.

Velké pardubické steeple-

chase nečekaně skvělé 6.

místo, když za sebou ne-

chal mnoho soupeřů z cel-

kového počtu 25 startují-

cích.

23. 9. 2009 Po celé Vinoři jsou instalovány nové

stojany na kola.

23. 9. 2009 Vedle tenisových kurtů ožívá i volejbalový. 

Na zprovoznění a úpravě se podíleli obyvatelé sídliště UNIGA 

a starosta Švarc. Po skvělém výkonu chutná...

23. 9. 2009  Byl vybudován nový chodník 

v Chaltické ulici s autobusovou zastávkou 

Vinoř 

ve Velké pardubické 

steeplechase
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29. 10. 2009 Výsadba nových

stromů v komplexu UNIGA. Děku-

jeme paní H. Srnové za pomoc při

vytipování lokalit náhradní vý-

sadby stromů.

9. 11. 2009 nastoupil nový ře-

ditel Kulturního a vzdělávacího

centra, pan Vít Mokrý. Přejeme mu

– stejně jako VINCENTU – hodně

úspěchů

Zámek Vinoř lidé zevnitř 

neviděli přes 50 let… 

Dne 14. 11. 2009 ve 12.05h by-

la Českou televizí odvysílána re-

portáž o Vinořiv pořadu Z Metro-

pole. http://www.ceskatelevize.cz

/ivysilani/209411058230046-z-

metropole/

20. 11. a 21. 11. 2009 se již po-

několikáté konaly Na Rychtě kre-

ativní trhy jako tradičně pro potě-

chu oka, pro šikovné ruce i na

nákup a objednání dárků. 

7. 11. 2009 Pro letošní lampionový průvod jsme se nechali

inspirovat známou trilogií J. R. R. Tolkiena „Pán Prstenů“.

Chtěli jsme vám přiblížit tyto postavy a jejich dobrodružnou

pouť za zničením prstenu moci.

Tímto pohádkovým veče-

rem vás provedl čaroděj, tr-

paslík, elf, dva hobiti, kteří ne-

sli prsten a strážce lesa. Jsme

rádi, že jste je všichni přišli

podpořit a pomohli jim nést

jejich těžký úděl. 

A jako každý rok chci za Kul-

turní komisi poděkovat poča-

sí, paní Markétě Imramovské

i všem zúčastněným poutní-

kům, elfům, skřetům, bubá-

kům, pomocníkům a dobro-

volníkům, bez kterých by se

tato akce nemohla uskutečnit.

Pozvali jsme vás mezi elfy. 



15

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu 

na Vinořském náměstí a zahájení Adventu. 

Jako za starých časů se sešli řidící, farář a rychtář...

29. 11. 2009 První adventní neděle

Ochránili jsme vás před černými přízraky. 
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Po slavnostním rozsvícení vá-

nočního stromu a vystoupení na-

šich dětí následoval 1. adventní kon-

cert v kostele Povýšení sv. Kříže.

Vystoupení obstarala skupina

Camerata a Kamarádi. Děkujeme

všem pořadatelům, účinkujícím

i návštěvníkům. Během advent-

ních koncertů je možné přispět na

opravu varhan a na vybavení ma-

teřské školky.

Za krásně vyzdobený a nasví-

cený strom děkujeme panu Hanu-

šovi, panu Halíkovi a dětem ze

školní družiny pod vedením p.Ha-

ny Kazilové.

I nyní, v prosinci, pokračují práce .

Oprava hráze jezírka U Kamenného stolu Demolice vinořského cukrovaru

Přestože jsme v červenci tohoto roku zažádali – ne-

bo možná, protože jsme zažádali – památkový úřad

o zařazení budovy starého cukrovaru do památkové

péče, bylo vydáno povolení k demolici. Navždy tak

bohužel zmizí jedna z nejstarších budov Vinoře...



V létě a na podzim tohoto roku jsme navštívili vnou-

čata hajného Václava Holého. Ten pracoval jako ko-

morník na zámku u Černínů, dělal hajného u Bělohříb-

ků, vlastnil koloniál se smíšeným zbožím na hlavní ulici

č. 2, byl starostou Vinoře v letech 1927-–29 a po celý ži-

vot se staral o satalickou bažantnici, odkud se vyváželi

čeští zlatí bažanti do celého světa. Jako myslivec získal

mnoho ocenění. Byl a zůstává váženým občanem Vino-

ře. Jeho rodině děkujeme za poskytnutí rodinných a do-

bových fotografií a faktografie.

Ve Zpravodaji, kde píšete o pa-

ni Hradecké se zmiňujete, že byla

jediná živnostnice, co nevstoupila

do strany. Není to tak, moje ma-

minka Anna Kolínská, roz.Holá,

která vedla Koloniál v domě č.2

(na křižovatce) cca od roku 1932

(před tím ho vedl její otec Václav

Holý) až do roku 1950, kdy komu-

nisti obchod uzavřeli tak jako pa-

ní Hradecké. Pak tam prodávala

pani Berendová – byla tam Jedno-

17

Krátká vzpomínka na hajného Václava Holého

Reakce na zpravodaj č. 100: 

Projekt orální historie

Dobrý advent Vám všem! V tomto čísle přinášíme zprávu o panu Vác-

lavu Holém a reakce na předešlý zpravodaj. Do příštího čísla připra-

vujeme rozsáhlejší reportáž o Josefu Hofmanovi. Rádi bychom se při-

pojili k celorepublikovým projektům dvaceti let od pádu komunismu,

a proto otevíráme 

D I S K U S N Í  F Ó R U M

20 LET SVOBODY
Napište nám, kde jste byli před dvaceti lety, jaká byla Vinoř, 

jak šel život a k čemu jste za 20 let svobody dospěli.

Své reflexe zasílejte na: 

klaralowenstein@yahoo.it   a starosta@praha-vinor.cz

Doporučujeme webové stránky: http://www.moderni-dejiny.cz/

ta Textil a pak Včela. Maminka tam

pak též prodávala po zmíněné pa-

ní a to poslední roky před důcho-

dem. Asi jí též žádali, že nikoho po

p.Berendové neměli. Píšu to pro-

to, že maminka ani tatínek, který

s ní pracoval v obchodě od roku

1941 až do uzavření v roce l950,

nikdy nevstoupili do komunistic-

ké strany, komunisty neměli rádi

a vinořští komunisté to rodičům

i nám dávali pěkně najevo, že ro-

diče byli živnostníci. Chodili nám

do bytu, kontrolovali naši knihovnu

(rodiče měli knížky od Masaryka

a tak je museli schovat) a pamatuji

se, že tenkrát jeden nejmenovaný

místní komunista rodičům řekl, že

nemají knížky od K. Gotwalda, aby

si knihovnu o ně doplnili. Tak to

jen tak ve zkratce k tomu, že nejen

pani Hradecká nebyla komunistka.

Tak jak to bylo popsáno, tak to

na většinu bývalých živnostníků vr-



há velmi špatné světlo, nehledě na

to, co museli zažít a přežít. Napří-

klad holiči Josefu Semeckému byla

živnost uzavřena také a byl nucen

ve svém krámku holit a stříhat pro

komunál dál, aby se vůbec uživil.

Komunista samozřejmě nebyl, dá

se říci zarytý antikomunista, a celý

život se s nespravedlností potýkal.

Takových ve Vinoři bylo spousta!

Držíme Vám palce při mapování

života vinořského obyvatelstva

v minulosti. Dobrá znalost minu-

losti, poučení z ní, by měly přispívat

právě k vytváření dobré budouc-

nosti, a tím i k jejímu přiblížení

hlavně mladší generaci.

Glocknerová St. 

Jsme velice rádi, že nám chodí takovéto reakce na naše články, protože se alespoň dozvídáme jména dal-

ších, statečných a komunizmem utlačovaných osob. Protože se jim dodnes z komunistické strany nikdo ani

symbolicky neomluvil, omlouvám se jim za dobu minulou jménem současného úřadu a vedení radnice sám. 

F. Švarc
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Z kronikáfisk˘ch zápisÛ

22. prosince to již bude 140 let,

co byl ve Vinoři slavnostně otev-

řen poštovní úřad. O jeho zřízení

rozhodlo ministerstvo obchodu

Výnosem č.12603/12604 z 19. čer-

vence 1868. Zřízení nového poš-

tovního úřadu bylo následně po-

tvrzeno v Poštovním úředním

věstníku pro správní území mi-

nisterstva obchodu č. 5 z 5.února

1870. V dokumentech je vymezen

i doručovací obvod vinořské pošty,

který byl proti dnešku několikaná-

sobně větší. Patřily do něj obce:

Jenštejn, Horní Počernice a Si-

chrov, Přezletice a místně přísluš-

né Ctěnice a Zlatý Vrch, Radonice,

Vinoř a místně příslušné Kbely

a Satalice, Cvrčovice a místně pří-

slušné Kostomlátky, Podolanka,

Valtrův mlýn a Chvala.

Několikrát se měnilo i pojmeno-

vání poštovního úřadu. Při jeho za-

ložení bylo oficiální pojmenování

pošty Winař, od roku 1892 Vinoř

na České severní dráze a v roce

1920 Vinoř. Česká severní dráha

byla postavena soukromou fi-

nanční společností „Česká sever-

ní“ a otevřena byla 16. 10. 1863.

K zestátnění České severní dráhy

pak došlo v roce 1910 (údaje jsou

převzaty z kroniky MČ Praha-Sa-

talice). Pokud jde o adresu pošty,

byla od roku 1869 až do roku

1943 na tehdejší návsi, dnes Vi-

nořském náměstí , v historickém

domě čp. 21, od roku 1943 do ro-

ku 1956 v dnešní ulici Mladobole-

slavská čp. 78. V letech 1956 až

31. 12. 1995 rovněž v ulici Mlado-

boleslavská, ale v čp. 1 a od 1.led-

na 1996 je poštovní úřad v ulici

Bohdanečská čp. 97. Protože vi-

nořská pošta patří k těm starším,

byla zřízena na poštovní trase Mla-

dá Boleslav – Žitava. Prvním pošt-

mistrem ve Vinoři byl ustanoven

20. srpna 1869 Jan Eger, po něm

byl jmenován 21. března 1871 poš-

tovním administrátorem Jan Mi-

chrer a 22. července 1871 byla

poštmistrovou jmenována Barbo-

ra Charvátová. Z dalších je v roce

1879 uváděn Lubomír Charvát,

v roce 1905 Antonie Hošková, 1908

Jan Halla, 1913 Hermína Haklová,

1920 Miroslav Ronhuttel, 1930

Miroslav Sýkora. O dalších v záz-

namech již zmínky nejsou. S roz-

šiřujícími se službami se měnilo

Výročí vinořské pošty
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i pojmenování poštovního úřadu:

C. K.poštovní a telegrafní úřad,

sběratelna C. K. poštovního úřadu

spořitelního; C. K.poštovní a tele-

grafní úřad – telefon (veřejná te-

lefonní hovorna byla zde otevřena

až v roce 1924). Česká pošta a. s.

je pojmenování dnešní. Pro do-

pravu zásilek měla pošta svého ko-

ně a typický modrý poštovní vůz.

S poštou a pro poštu se jezdilo

3x denně do Satalic k vlaku. Vozi-

li se i cestující a to za 20 krejcarů

jedna osoba. Poštu roznášeli listo-

noši 2x a do cukrovaru 3x denně.

Jejich plat byl 24 zlatých měsíčně.

Listonoši byli vždy vážení lidé. By-

li hmotně zabezpečeni, znali dů-

věrně osudy jednotlivců i rodin, by-

li první, kdo přinášeli zprávy

dobré i zlé. Ve Vinoři jich působila

řada, za všechny alespoň pár jmen,

která se zachovala v záznamech: Jo-

sef Lafka, Václav Černý, Bohumil

Lafka, Jan Holeček, J. Vodvářka,

Oldřich Hladík a další. Když bylo

zavedeno autobusové spojení me-

zi Prahou a Brandýsem n. L., pře-

stala se vozit pošta do Satalic ko-

něm a poštovním vozem a tyto po-

vinnosti převzal autobus. Zastáv-

ka byla na křižovatce dnešní ulice

Mladoboleslavské a Živanické –

U Karoušků, tam poštu předávali

a přebírali listonoši. 

Na konec ještě pár poznámek

k historii pošty. Vinořská pošta ne-

ní nejstarší v kraji. O 212 let starší

byla pošta radonická. Zde byla poš-

tovní stanice zřízena v roce 1657.

Přes Radonice vedla jedna z pěti

poštovních tratí, které byly tehdy

v Čechách zřízeny.Tato vedla z Pra-

hy Florence do Slezska přes stani-

ce Radonice – Lysá n. L. – Nymburk

– Městec Králové – Chlumec n.C. –

Hradec Králové – Jaroměř – Ná-

chod. Tato radonická stanice byla

definitivně zrušena v roce 1755,

když byla trasa nahrazena novou

tratí vedoucí z Prahy přes Brandýs

n.Labem. Bez pošty bychom si dneš-

ní život těžko dovedli představit. Ne-

zapomeňme proto 22. prosince,

v úterý, na všechny pracovnice na-

ší pošty a oplaťme jim úsměvem

a poděkováním za jejich obětavost,

odpovědnou práci a službu pro nás.

Zaslouží si to.                             / fi /

Kromě výročí pošty jsou i další události, které by bylo škoda v letošním, 
pro ně jubilejním roce, nepřipomenout

● v roce 2009 si připomínáme 670

let od první písemné zmínky o ob-

sazení zdejšího kostela knězem

Martinem

● své výročí má i zámek a to 290

let od zahájení stavby

● před 160 lety bylo hrabětem Ru-

dolfem Stadionem, zemským mís-

todržícím v Čechách, vyhlášeno

Prozatímní obecní zřízení, které

začínalo proklamací – Základem

svobodného státu je svobodná

obec /20. 3. 1849/. Svou samo-

statnost získala i Vinoř, i když ve

svazku obcí Vinoř – Satalice – Kbe-

ly. Od tohoto svazku se Vinoř od-

dělila v roce 1890.

● 140 let uplynulo od nástupu ka-

plana P.Šimona Bejvla na zdejší

faru. Kromě duchovní služby byl

velmi aktivní i v obecním zastupi-

telstvu, školství, obecních sociál-

ních záležitostech, v hasičském

sboru. Byl i autorem první kroni-

ky – Pamětní knihy farní vedené

od roku 1869 do jeho smrti v ro-

ce 1914. Byla evidována na obec-

ním úřadě ještě v roce 1946. Za-

stával i funkci vikáře a byl nesídel-

ním kanovníkem staroboleslavské

kapituly. Letos vzpomínáme i 95

let od jeho smrti.

● v roce 1879 byla dokončena

stavba 1. části školy na Vinořském

náměstí /130 let /.

● před 95 roky, 13.března 1914,

byl proveden první pohřeb žehem

vinořského farníka – občana ze

Kbel. Kremace byla v Žitavě



● v roce 1919, tedy před 90 lety,

bylo vyhlášeno všeobecné, rovné,

tajné a přímé hlasovací právo

● před 85 roky, v roce 1924 byla

dokončena elektrifikace obce

● v roce 1939 bylo provedeno prv-

ní pojmenování náměstí a ulic ve

Vinoři

● v roce 1954 byly posvěceny a za-

věšeny 2 zvony jako náhrada za

zvony rekvírované v obou  světo-

vých válkách 

● před 45 roky, v roce 1964, otev-

řely Opravny zemědělských strojů

n.p.první podnikovou mateřskou

školku v obci

● v roce 1974 byla dokončena

stavba požární zbrojnice na far-

ním dvoře. 

● v témže roce se také Vinoř stala

součástí hl.m. Prahy a ulice byly

přejmenovány podle obcí okresu

Pardubice

● před 30 roky, v roce 1979, ukon-

čil ve Vinoři lékařskou praxi

MUDr. Ladislav Holeček a nástup-

cem se stal MUDr. Jan Krause

● v roce 1989 ztratila Vinoř 2 vý-

znamné osobnosti místní kultury.

V březnu zemřel František Klifner

a v dubnu Čestmír Budař. 

● 19.prosince 1989 svolal Pří-

pravný výbor Občanského fora

svou ustavující schůzi

● v roce 1994 byla dokončena re-

konstrukce bývalého chudobince

na Dům pro seniory a došlo k jeho

prvnímu obsazení

● MUDr.Zbyněk Oktábec otevřel

před 15 roky ve Vinoři soukromou

chirurgickou praxi

● před 10 roky, v roce 1999, otev-

řela ve Vinoři neurologickou ordi-

naci MUDr.Pavla Melicharová

● 1. 9. 1999 byl dokončen a škole

předán do užívání nový pavilon

učeben. V témže roce byla dokon-

čena stavba poslední etapy vodo-

vodu a pokládáním zámkové dlaž-

by začala definitivní úprava ulic.

/ fi /
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Nadcházející změna politických

poměrů se začala projevovat již

v polovině roku 1989. Občané se

zúčastnili v nebývalé míře míro-

vých pochodů k 21.srpnu, sbíralo

se na pomník TGM v Praze, pod-

porovaly se reklamní akce v Rea-

listickém divadle. Občany nejvíc

utvrdilo v nadcházející radikální

změně stávajících pořádků, když

řidič autobusu místo hudby pustil

vysílání Svobodné Evropy. To sice

mnohé výrazně posílilo v pře-

svědčení o nadcházejících změ-

nách, avšak dost bylo i těch, kteří

se proti takové realitě bouřili. Po-

litická situace v obci byla neklidná

a mnozí z občanů vyžadovali ry-

chlé a zásadní změny. Rada a po-

slanci proto rozhodli svolat veřej-

nou schůzi. K té došlo 21.září 1989

a schůze byla velmi rušná. Ostře se

kritizovalo všechno: od práce MNV

a práce funkcionářů, nedostatky

v místních firmách,nedostatky

v práci dělníků na veřejných stav-

bách,na stavbě prodejny zeleniny

atd. I když hladina veřejného mí-

nění v obci byla značně rozvířená,

přesto se podařilo připravit a v za-

stupitelstvu projednat návrh roz-

voje a služeb na další léta. 20. li-

stopadu bylo zveřejněno Provolání

vysokoškolských studentů k dělní-

kům a rolníkům se žádostí o pod-

poru v jejich týdenní stávce, zve-

řejněno bylo Prohlášení kardinála

Františka Tomáška po návratu

z Říma po kanonizaci Anežky Čes-

ké. Toto krátké časové údobí bylo

ukončeno Prohlášením Občanské-

ho fóra a výzvou ke generální stáv-

ce svolanou na pondělí 27. 11. 1989

od 12 do 14 hodin. Agitace v obci

byla mimořádná. Všechny volné

plochy byly polepeny různými

hesly a provoláními. Bylo jich to-

lik, že se uklízely ještě v červenci

v roce 1990. 7. prosince bylo svo-

láno další veřejné zasedání. Účast

občanů byla opět mimořádná a to-

mu odpovídala i diskuse. Mnozí

z přítomných požadovali okamžité

provedení změn včetně změn per-

sonálních ve vedení obce. Byla

tam zvláštní atmosféra. Členové

pléna MNV však tyto revoluční ná-

vrhy, zejména pokud šlo o perso-

nální změny, nepodpořili a tak

těmto navrhovatelům nebyla při

hlasování dána důvěra. Ve Vinoři

bylo generální ředitelství Státního

podniku STS a OZS a tam v té do-

bě již bylo ustaveno Občanské fo-

rum. To připravilo nové zásady

uspořádání a řízení státního pod-

niku a následně 12.prosince zve-

řejnilo Provolání k jednotlivým

podnikům a jejich OF. Z podnětu

všech těchto událostí byl i v obci

ustaven Přípravný výbor OF, kte-

rý svolal na 19.prosince 1989 usta-

vující shromáždění OF. V přijaté

proklamaci se prohlašovalo, že OF

je spontánně vzniklé občanské

a politické hnutí, jehož hlavním cí-

lem je odpor proti jakékoliv totali-

tě, usilující o svobodu jednotlivců,

humanizmus, toleranci, demokra-

cii a respektování morálních hod-

not založených na vědomí odpo-

vědnosti. OF vyzvalo k zakládání

dalších politických stran a k aktiv-

ní účasti na přípravě voleb a za-

Jak to bylo před 20 roky ve Vinoři – Sametová revoluce



pojení se do aktivní veřejné prá-

ce. Na ustavujícím shromáždění

byli jmenování mluvčí OF a ti se

následně zúčastňovali jednání ra-

dy, pléna MNV, komisí apod. Pro-

gram jednání těchto orgánů do-

plňovali svými návrhy a náměty.

První zasedání rady po těchto

událostech bylo 9. ledna 1990 již

za účasti mluvčích OF. 17. ledna

bylo společné jednání rady MNV

a mluvčích OF k programu roku

1990 a na 30. ledna byla svolána

manifestace OF. Kromě jiného by-

lo radě MNV doporučeno vyhlásit

výzvu občanům, aby v rámci svých

možností uvolnili prostory k sou-

kromému podnikání především

pro oblast služeb, obchodu a po-

hostinství. Zájem o podnikání byl

velký a do konce roku 1990 bylo

vydáno 78 živnostenských opráv-

nění. V této době bylo také pře-

jmenováno Náměstí Vítězství lidu

na Vinořské náměstí. Od počát-

ku roku bylo započato s přípra-

vou voleb do místního zastupi-

telstva, které byly stanoveny na

24. 11. 1990. Těm ještě předchá-

zely volby do Sněmovny lidu,

Sněmovny národů a České ná-

rodní rady ve dnech 8.a 9.června.

Těchto voleb se zúčastnilo 96%

zapsaných voličů. Zvítězilo OF po-

čtem 60.30% do SL, 60.20% do SN

a 60.10% do ČNR. Při přípravě vo-

leb do místního zastupitelstva by-

la občany i OF předložena řada

námětů především k využití míst-

ních objektů a budov. Např.ze Ctě-

nického zámku bylo navrhováno

vybudovat ústav pro duševně ne-

mocné nebo rekreační zařízení,

postavit v obci hotel, zbudovat

půjčovnu automobilů, objekt PU-

DIS upravit pro kulturní účely,

budovu Státního podniku STS

a OZS /dnes STROM Centrum/

pro sociální účely, pozemku ČKD

Kompresory využít pro zřízení

čerpací stanice atd. 6. listopadu

svolalo OF – KDÚ – Nezávislí shro-

máždění, na kterém byli předsta-

veni kandidáti do místního zastu-

pitelstva a přednesen návrh

volebního programu na příští ob-

dobí. Voleb se 24.11.1990 zúčast-

nilo 80.01% zapsaných voličů,

kteří pro koalici odevzdali 77,30%

hlasů a pro KSČ 22,70% hlasů.

Zvoleno bylo 15 členné zastupi-

telstvo a 5 členná rada. Ihned po

volbách byl zrušen název místní

národní výbor a nahrazen ná-

zvem místní úřad. Starostou byl

zvolen Jaroslav Krajl. Úspěšnými

volbami končila etapa Sametové

revoluce ve Vinoři.

/ fi /
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P R O D E J N Í  V Ý S TAVA  K N I H

Naše knihovna a nakladatelství THOVT s.r.o. spo-

lečně uspořádalo v říjnu prodejní výstavu knih.

Nakladatelství THOVT s.r.o. je zaměřeno výhradně

na literaturu pro děti.

Na prodejní výstavě byly knihy, které jsou přizpů-

sobeny začínajícím čtenářům jak délkou jednotlivých

příběhů a skladbou textů, tak i velikostí písma. Kni-

hy, které rozvíjí schopnost čtení s porozuměním. Star-

ším čtenářům jsme nabídli edici pro děti, které začí-

nají s výukou anglického nebo německého jazyka -

čtenář si knihu může přečíst jak v české verzi (na stra-

ně jedné), tak i ve verzi anglické nebo německé (na

straně druhé), luštící minikriminálky a mnohé další.

NAKLADETELSTVÍ THOVT s.r.o. připravuje i moti-

vační soutěže pro děti, kde se snaží čtenáře vést k po-

zitivnímu vztahu ke knize, která jim přináší zábavu,

poučení a v neposlední řadě i vzdělání. Jedné ze sou-

těží se zúčastnili i žáci z 5. a 6. tříd vinořské základní

školy.

29. 9. 2009 se v naší knihovně konala odborná ex-

kurze pro knihovníky místních veřejných knihoven

a knihovníky poboček MK Praha, spojená s prezen-

tací všech našich aktivit. Zájem o návštěvu VINCEN-

Ta a MC Bublina nás mile překvapil. 

Odborná exkurze

Pasování čtenářů Týden knihoven 2009
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Ve čtvrtek 8. 10. 2009 nás navštívili žáci druhých

tříd, kteří předvedli své čtenářské umění. Tím si za-

sloužili „pasování na čtenáře“. Kromě malé pozor-

nosti (knižní záložky) získali i průkazku do vinořské

knihovny.

Ze Ïivota Vincenta a Bubliny

AJURVÉDA  A HOMEOPAT IE

Dne 3. 11. 2009 
proběhla ve Vincentu přednáška na téma 

Ajurvéda 
a homeopatie
● preventivní medicína 
● doporučení životního stylu 
● tělesná cvičení – jóga 
● masáže 
● duchovní cvičení 
● čaje a léčebné přípravky
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chal Toman a p. Jiří Valeš z pro-

dejny Galerie Butovice, kteří si při-

pravili pěknou prezentaci a drob-

né dárky.

Zvláštní poděkování patří Na-

dačnímu fondu Livie a Václava Klau-

sových a jejich partnerům. 

V pátek 23. 10. předali místosta-

rostka paní Mgr. Iveta Boušová se

svým synem Ondřejem „Osvědče-

ní“ o úspěšném absolvování kurzu

„Senioři komunikují“. 8 účastníkům

kurzu. Speciální osvědčení si za-

sloužil i p. Pavel – syn jedné z účast-

nic, který i se svým zdravotním

handicapem trpělivě bojoval s po-

čítačovou myší. Pavel se k našemu

kurzu přidal zcela spontánně.

Školící tým jsme vytvořili s Pa-

vlem Umáčeným z firmy První po-

čítačová s. r. o. Studenti ocenili náš

trpělivý přístup a tempo jsme

vždy přizpůsobili nejpomalejšímu

z nich. Nakonec za spokojenost

účastníků mluví výsledky závě-

rečného hodnocení kurzu. Ačkoliv

byl kurz naučný, vždy vládla pří-

jemná a téměř rodinná atmosféra.

Děkujeme paní Alžbětě Schwa-

nové z Nadace ČS, která je opravdu

profesionálkou a velmi brzy navá-

zala s posluchači kontakt a doká-

zala trpělivě odpovídat na dotazy

týkající se platebních karet. Spo-

lečnost T-Mobile zastupovali p. Mi-

V pátek 27.11.09 uspořádal Vincent pro žáky základní školy

předváděcí akci Záchranné brigády kynologů Praha. Žáci měli

možnost vidět výcvik záchranářských psů, zkusit si úlohu figu-

ranta při výcviku a pobesedovat se členy kynologické brigády. 

Děkujeme tímto za skvělou prezentaci Záchranné kynologic-

ké brigády Praha pod vedením pana Bronislava Přibyla.

Projekt nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových

Záchranná kynologická brigáda Praha

Ve dnech 23. až 27. 11. proběhl „Kera-

mický týden s vánoční tematikou“ pod

vedením paní Moniky Lichtenbergové

z Vincentu.

Keramický týden



Zatímco brzy ráno přivítal naše nejmenší v kul-

turním středisku na loutkovém divadle anděl, po

představení mezi ně přišel první Mikuláš s čertem.

Děti dostaly malý dárek a maminky s čerty a Mi-

kulášem od nich slib, že budou hodné...

Dne 9. 12. 09 Vincent uspořádal autobusový zájezd

pro Klub seniorů do Kerska, kde jsme navštívili Les-

ní ateliér Kuba. 

Po návštěvě ateliéru jsme pokračovali do Skanze-

nu v Přerově nad Labem.

Malinský, Zbyněk
•Pohádky ze Sluneční ulice 

Nepil, František
•Pohádková lampička 

Grym, Pavel
•Čáry máry fuč! 

Čtvrtek, Václav
•Kolotoč v Africe 

Nepil, František
•Nepil dětem 

Kubátová, Marie 
•Pohádky Šaška Povídálka 

Winklerová, Dana
•Co se děje v lese 

Vostrá, Alena
•U nás ve Švandaluzii 

Zinnerová, Markéta 
•Za humny je drak 

Faltová, Věra
•Kocour Vavřinec a jeho přátelé 

Gálová, Irena
•Jak přišly na svět pampelišky 
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KniÏní pfiírÛstky za 4. ãtvrtletí 2009

Mikuláš v mateřském centru Bublina Klub seniorů

Macourek, Miloš
Žofka 

Provazníková, Věra
•Pošlem Anku pro hádanku 

Rihová, Susanne 
•Rok se zvířátky 

Coiley, John 
•Vlaky 

Kalenská, Renáta 
•Udělej motýla 

Adams, Douglas
•Holistická detektivní kancelář

Dirka Gen 

Shan, Darren
•Upíří kníže 

Mach Johnston, Vladimíra 
•Deník kanadské manželky 

Greene, Jeffrey 
•Francouzský sen 
Shan, Darren 
•Zkoušky smrti 

Fojtová, Věra
•Odpusť nám jejich viny 

Podhorský, Marek
•Toulavá kamera 

Dimde, Manfred
•Léčivá síla pyramid 

Holubová, Eva
•Pravdu, prosím! 

Praschl-Bichler, Gabriele
•Císařské dětství 

Collard, Gilbert
•Posvícení v rudých tmách 

Walmsley, Jane
•Chcete úspěšně zhubnout? 

MacKeith, Gillian
•Jste to, co jíte 

Baudyš, Antonín
•My & On 

Žák, Jiří
•Francouzské rozhovory 

s odobnostmi franc 

Bakalář, Eduard
•O čem sní muži, aneb,

jak to vidí otcové 



Pliseckaja, Maja
•Já Maja 

Vlk, Václav
•Krby 

Pilzová, Markéta
•Stigmata duše 

Pearson, Allison
•Nechápu, jak to dokáže 

Gaskin, Carol
•Tajemné labyrinty 

Prabhu, Avatar
•Vrať se, ó Kámasútro! 

Feuchtwanger, Lion
•Po sezoně 

Bombeck, Erma
•Jak (ne)zvládnout manželství 

Mohr, Bärbel
•Vnímej srdcem a potkáš 

svůj život 

Liebmann-Smith, Joan
•Signály těla 

Pettigrew, Jane
•Čaj. Průvodce pro znalce 

Málková, Iva
•Hubneme s rozumem v praxi 

Moserová, Jaroslava
•Historky 
•Na koho se nezapomíná 

Young-Eisendrath, Polly
•Ženy a touha 

Isler, Alan
•Hamlet z West End Avenue 

Setzer, Ota
•Tamtamy doznívají 

Boučková, Tereza
•Indiánský běh. Křepelice. 
•Když milujete 

Körner, Vladimír
•Písečná kosa 

Vítová, Eva
•Petr Eben 

Chesterton, G. K. (Gilbert Keith)
•Moudrost a vtip 

G. K. Chestertona 

Viewegh, Michal
•Názory na vraždu 

Vinci, Leonardo
•Nápady 

Lipstadt, Deborah E.
•Popírání holocaustu 

Uris, Leon Marcus
•Exodus 

Dostojevskij, Fedor Michajlovič
•Běsi 

Townsend, Sue
•Inkognito 

Boučková, Tereza
•Rok kohouta 

Scott, Michael
•Alchymista 

Kertész, Imre
•Člověk bez osudu 

Meyerová, Stephenie
•Nový měsíc 2. 
•Zatmění 

Collinsová, Jackie
•Ženatí milenci 

Tomešová, Milena
•Matky, upracovaní andělé 

Newman, Sharan
•Skutečný příběh templářů 

Carman, Patrick
•Elyonova země. Kniha 5.

Hvězdný poutník 

DiTerlizzi, Tony
•Kronika rodu Spiderwicků.

Strom ze železa 

Cubeca, Karel
•A bůh mlčel 

Šabach, Petr
•Škoda lásky 

Berry, Steve
•Rasputinovo proroctví 

Saint-Exupéry, Antoine de
•Malý princ 

Landau, Irena
•Klárka a Kubík 
•Klárka a Kubík v zoo 

Flanagan, Thomas
•Hraničářův učeň. Výkupné za

Eraka 
•Hraničářův učeň. Čaroděj na

severu 

DiTerlizzi, Tony
•Kronika rodu Spiderwicků: 

A a co bylo po 

Pham, Thi Hoai
•Bílej kůň, žlutej drak 

Jirotka, Zdeněk
•Saturnin 

Bagshawe, Louise
•Sokyně 

King, Stephen
•Za soumraku 

Scott, Michael
•Tajemství nesmrtelného

Nikolase Flamela 

Meyer, Stephenie
•Hostitel 

Petrovicová, Jasminka
•Co mám vědět o sexu 

Mariani, Scott
•Alchymistovo tajemství 

Palmer, Douglas
•Štěstí a sláva 

Fielding, Joy
•V pavučině vztahů 

Hrušková, Marie
•Stromy památné 

Lustig, Arnošt
•Odcházím do snu 

a jiné povídky 

Ruiz, Don Miguel
•Čtyři dohody 

Fröhling, Ulla
•Byla jsem otrokyní v satanské

sektě 

Pratchett, Terry
•Národ 

Meyer, Stephenie
•Rozbřesk 

Nesvadbová, Barbara
•Brusinky 

Erskine, Barbara
•Údolí havranů 

Marciano, Francesca
•Sny ukryté v závoji 

Patterson, James
•Sedmé nebe 
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Patterson, James
•Sedmé nebe 

Spurr, Pam
•Jak porozumět dětským snům 

Roberts, Nora
•Srdce oceánu 

Laurie, Hugh
•Obchodník se smrtí 

Barbery, Muriel
•S elegancí ježka 

Davis, Lindsey
•Mrtvola v lázni 

Čermáková, Dana
•Génius Zdeněk Svěrák 

Čermák, Petr
•Bára Špotáková 

Simmons, Dan
•Kruté mrazy 

Schache, Ruediger
•Tajemství přitažlivosti srdce 

Byrne, Rhonda
•Tajemství 

Pollak, Kay
•Štěstí není náhoda 

Larsson, Stieg
•Muži, kteří nenávidí ženy 

•Dívka, která si hrála s ohněm
•Milénium 

James, P. D. (Phyllis Dorothy)
•Soukromá pacientka 

Ghinsberg, Yossi
•Ztracen v džungli 

Gordon, Noah
•Rabi 

Erickson, Carolly
•Carevnina dcera 

Rufin, Jean-Christophe
•Adamova vůně 

Wiesel, Elie
•Šílená touha tančit 

Roberts, Nora
•Zaváté stopy 

Murakami, Haruki
•Sputnik, má láska 

Smith, Wilbur A.
•Zlatá liška 

Cole, Martina
•Krutost 

Jan Amos Komenský
•Labyrint světa a ráj srdce 
•Křivořezání 

Nepil, František
•Co vyprávěla noc 

Němcová, Božena
•Z pokladnice našich pohádek I 

Stehlík, Ivo
•Sjezd vodníků na Soumarském
mostě 

Wood, Perry
•Výcvik jezdeckého koně 

Higgins, Gillian
•Koně a jejich pohyb 

Cristen, Gabriele Marie
•Hodina Benátčana 

Cristen, Gabriele Marie
•Hodina Benátčana 

Márquez, García Gabriel
•Láska za časů cholery 

Austen, Jane
•Lady Susan 

Hay, Louise L.
•Miluj svůj život 

Keyes, Marian
•Idol žen 

Firth, John
•Yukon Quest 

Paungger, Johanna
•Neznámá moc Luny 

Procházková, Iva
•Kryštofe, neblbni a slez dolů! 

Waltari, Mika
•Egypťan Sinuhet 

Košatková, Iva
•Rozervy 

Briscoe, Susan
•Patchwork 

Imbert, Betrand
•Velké polární výpravy 

Kertész, Imre
•Člověk bez osudu 
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Do konce roku nás ještě čeká: 18. 12. 2009 Vánoční besídka se zdobením perníčků

V Novém roce 2010

budou pokračovat kurzy an-

glického, německého a italského

jazyka, keramický kroužek pod ve-

dením paní Moniky Lichtenbergo-

vé a kurzy hudební školičky Ya-

maha pro naše nejmenší.

Plánujeme cyklus přednášek

„Toulky českou minulostí“, další

počítačový kurz „Senioři komu-

nikují“. Návštěvu přislíbila také

herečka, malířka a spisovatelka

paní Iva Hüttnerová a hokejista

František Kučera. Požádali jsme

o přednášky na téma cestování, fy-

zioterapie, astrologie, homeopa-

tie, první pomoc, jóga, zdravá vý-

živa, pilates. 

Zveme Vás tímto na akce pořá-

dané Vincentem. 

Aktuální akce budou vždy ozná-

meny předem na webových strán-

kách Kulturně-vzdělávacího cen-

tra Vincent.

Přejeme Vám v Novém roce

2010 hodně úspěchů!



ANGLIČTINA A ITALŠTINA S KLÁROU LÖWENSTEINOVOU A ANIČKOU

Klára Löwensteinová se profesionálnímu lektorování angličtiny a italštiny věnuje přes deset let:
v mateřských a základních školách, na gymnáziu i vyšší odborné škole a v jazykových 

institutech. Snaží se o metodu harmonického osvojování si cizích řečí. 
Komunikovat se světem je přirozené, potřebné a zajímavé.

LEDEN 2010 – ČERVEN 2010

Předškolní děti:

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

Školní děti:
Italština začátečníci 7–12 let: 1x týdně 45 min.

Italština pokročilejší 12–15 let: 1 x týdně 60 min.

Angličtina pokročilejší 9–12 let:
1 x týdně 60 min., minulý, budoucí, přítomný čas, 
psaní, vyprávění, konverzace, středa 16:00 hod.

1 x týdně 60 min., mluvnice, stylistické postupy, 
Spisovatel junior 10–14: mluvený, psaný projev, důraz na vlastní tvorbu 

(pohádka, bajka, komiks, vtip, povídka, básnička aj.)

Dospělí (16–100 let):
Italština mírně pokročilí: 1x týdně 90 min (po 17, 30 hod.).

1 x týdně 90 min., učebnice: Nuovo progetto italiano 1,
Italština pokročilí: od 8. lekce, předpokládaná znalost přítomného, 

minulého a budoucího času, středa 17:30 hod.

Angličtina středně pokročilí:
1 x týdně 90 min., nutná znalost přítomného, 
minulého a budoucího času, pondělí 19:15 hod.

Angličtina pokročilí: 
1 x týdně 90 min., předpokládaná znalost základních 
časů: rozšiřování konverzace a gramatiky, středa 19:15

Angličtina pro maminky a tatínky 
udržovací kurz, aneb jak nezblbnout 1 x týdně 90 min., úroveň středně až více pokročilí
na mateřské:

Angličtina pro seniory: 1 x týdně 90 minut, situační angličtina 

Minimální počet studentů v kurzu je 5. Cena kurzů bude stanovena dle počtu přihlášených. 
Závazné přihlášky posílejte na adresu vincent@praha-vinor.cz do 31. 12. 2009. 

Zahájení kurzů: 4. 1. 2010

(pozn. Kurzy v kurzívě neprobíhají, ale mohou se podle nabídky otevřít.) 

Nabídka jazykov˘ch kurzÛ

Závazná přihláška do jazykových kurzů Kláry Löwensteinové ve Vincentu ve Vinoři

Já se přihlašuji do jazykového kurzu

od ledna do července 2010.

Telefon.: E-mail:

Poznámka: 

✁
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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. 

LEDEN 2010 – ČERVEN 2010

úterý – začátečníci, 17:30–19:00 hod., začátek 12. 1. 2010
čtvrtek – pokročilí, 17:30–19:00 hod., začátek 14. 1. 2009

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.

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 domá-
cí přípravy. Hodiny budou zároveň strukturovány tak, aby se studenti dozvěděli co možná nej-

více o španělské kultuře, zvycích a místních zajímavostech.

LEDEN 2010 – ČERVEN 2010

1 x týdně po 90 minutách
Předpokládaný den konání kurzu je středa od 18 hod., nebo čtvrtek od 19 hod.

Minimální počet studentů v jednotlivých kurzech je 5.
Cena kurzů bude stanovena dle počtu přihlášených.
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Nabídka jazykov˘ch kurzÛ

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.

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.

LEDEN 2010 – ČERVEN 2010

1 x týdně po 90 minutách
Předpokládaný den konání kurzu je úterý od 19. hodin.

Přihlášky zasílejte na: vincent@praha-vinor.cz do 31. 12. 2009.

Vážení občané Vinoře,

jmenuji se Vít Mokrý a od 6. listo-

padu 09 jsem se stal novým ředi-

telem Kulturně-vzdělávacího cen-

tra Vincent.

Je mi 30 let, vystudoval jsem

Státní konzervatoř v Praze. Po ab-

solvování základní vojenské služ-

by u psovodů jsem působil jako

obchodní zástupce. V posledních

třech letech jsem pracoval jako re-

ferent-dispečer námořních kon-

tejnerových přeprav.

Budu se snažit rozvíjet činnost

Vincenta, Mateřského centra Bub-

lina a knihovny k Vaší spokoje-

nosti.

Rád bych touto cestou poděko-

val bývalé ředitelce paní Markétě

Hadrabové-Dvořákové za její veš-

kerou činnost, kterou od založení

Vincenta pro Kulturně-vzdělávací

centrum vykonala. Zároveň tímto

děkuji paní Monice Lichtenbergo-

vé, za její obětavý přístup a spolu-

práci. 

KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ 
CENTRUM PRAHA – VINOŘ

Nabízí 
své prostory 
k pronájmu.

Cena dohodou 
dle rozsahu 

a charakteru akce.
Bižší informace

Vít Mokrý, manažer 

HLEDÁME AKTIVNÍ MAMINKY
které nám budou schopny jakkoli pomoci

s programem či organizační stránkou 
mateřského centra 

(cvičení, rytmika, výtvarná činnost, 
divadélko, zpívánky atd.).

Umíte-li cokoliv, o čem si myslíte, 
že by mohlo zajímat i ostatní, 

dejte nám prosím vědět.

Děkujeme předem za ochotu! 
Vit Mokrý, manažer 



Po slavnostním začátku školní-

ho roku začala učitelům i žákům

naší školy každodenní práce, kte-

rou si občas zpestříme zajímavým

projektem nebo exkurzí či výle-

tem. Co všechno se dělo a hlavně

bude dít v následujících měsících:

● Zápis do prvního ročníku ZŠ bu-

de ve středu 3. a čtvrtek 4. 2. 2010

vždy od 13 do 17 h. K zápisu vez-

měte kromě budoucího prvňáčka

i jeho rodný list a svůj občanský

průkaz. Pokud se někdo nemůže

v tomto termínu dostavit, může si

na ředitelství školy domluvit pře-

dem náhradní termín.

● Zápis do MŠ bude 17. a 18. 3. 2010

od 13 do 17 h. K zápisu je potřeba

občanský průkaz zákonného zá-

stupce, který má trvalé bydliště ve

Vinoři nebo spádové obci – dítě

brát s sebou nemusíte. Přijímat

budeme cca 50-55 dětí v závislos-

ti na počtu odkladů školní do-

cházky.

● Vánoční besídky – 10. 12. od 17 h

vystoupí pro rodiče žáci 4.- 9. roč-

níku, o týden později 17. 12. rov-

něž v 17 h žáci 1.–3. ročníku a krou-

žek flétny. Obě představení budou

ve školní jídelně. Srdečně zveme. 

Pod vedením paní učitelky Len-

ky Pobudové a Hany Kazilové vy-

stoupily naše děti s vánočním pás-

mem při slavnostním rozsvícení

vánočního stromu 29. 11. 2009

● Připravujeme vydání kalendáře

na rok 2010 s výtvarnými pracemi

žáků naší školy – můžete si za-

koupit ve stánku ZŠ a MŠ během

jarmarku na Vinořském náměstí

13. 12. 2009 

Ze Ïivota ‰koly

30
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PřipravujemeSport

Jak se žije po anglicku

17. 12. 2009 od 16:30 h po-

řádáme badmintonový turnaj pro

rodiče s dětmi (děti z kroužku sku-

pina B a C. 

18. 12. 2009 od 8:30 h pro-

běhne v naší tělocvičně XXIV. roč-

ník tradičního vánočního turnaje

ve stolním tenise. 

Badminton – nejlepší naši krouž-

kaři věkové skupiny do 13 a do 15

let se již pravidelně kvalifikují na

celostátní žebříčkové turnaje.

Honza Havlena se v kategorii U13

probojoval už na 5. místo celo-

státního žebříčku ve dvouhře a na

4. místě ve smíšené čtyřhře.

Protože na lyžařský zájezd ani

zájezd do Itálie nebylo dostatečné

množství zájemců (zde je potřeba

vždy obsadit celý autobus), nabíd-

li jsme ještě poznávací zájezd do

Anglie, kde stačí menší počet

účastníků. Zájezd se uskuteční za-

čátkem června. 

V rámci výuky angličtiny na na-

ší škole seznamujeme žáky také se

svátky, zvyky a tradicemi anglicky

mluvících zemí. Na 27. října jsme

připravili projektový den věnova-

ný starému keltskému svátku zva-

nému Halloween. 

Všemu nejprve předcházely pří-

pravy na hodinách AJ. Povídali

jsme si kdy, kde, proč a jak se svá-

tek slaví. Porovnávali jsme jej s na-

šimi „dušičkami“, naučili jsme se

nová slovíčka, básničky, luštili kří-

žovky, zpívali písničky, hráli hry,

vytvořili návrh na vyřezávanou

dýni „jack o’lantern“. Lampion

z dýně má odhánět zlé duchy a stal

se symbolem Halloweenu. 

Vyvrcholením byla hallo-

weenská párty ve strašidel-

ných převlecích. Vyzdobili

jsme si třídy, použili masky

připravené rodiči nebo vlast-

noručně vyrobené v hodinách

výtvarné výchovy. V tento den

se děti, ale i paní učitelky pro-

měnily v čarodějnice, netopý-

ry, kostlivce, duchy a nejrůz-

nější příšery. Navštívili jsme

také naše mladší spolužáky

a kamarády ze školky. Ozýva-

la se všudypřítomná otázka

„Trick or treat?“ (lumpárna

nebo sladkost). Většina dětí si

vybrala treat a dostala něco
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sladkého. Ti zvědavější si vybrali

trick a snesla se na ně sprška ba-

revných konfet. Na oslavě jsme si

také v některých třídách vyzkou-

šeli tradiční zvyk „apple bobbing“

– lovení jablek z vody a ti nejši-

kovnější dokonce připravili pro

ostatní halloweenské občerstvení. 

Poděkování patří všem, kteří se

jakkoli podíleli na přípravách to-

hoto skvělého strašidelného do-

poledne a všem, kteří se jej zú-

častnili. Moc jsme si to užili a už

teď se těšíme na příští Halloween. 

9. září bylo letos vyhlášeno Na-

dací Českého rozhlasu Dnem, kdy

svítí Světluška. Po celé republice

se uskutečnila sbírková akce na

pomoc zrakově postiženým lidem.

Zapojit se do ní měli zájem i žáci

naší 8. třídy. 

K úkolu se postavili velmi zod-

povědně. 9. 9. přišli do školy brzy

ráno a převlékli se do kostýmů

„světlušek“. Předem jsme se do-

hodli na rozmístění skupin v terénu,

takže sbírka proběhla bez dohadů,

kdo kde bude nabízet sbírkové před-

měty. 

Všichni se snažili pomoci dobré

věci a za každý příspěvek byli vděč-

ni. Cenné zkušenosti získali chlap-

ci i dívky při kontaktu s občany.

Museli kolemjdoucí přesvědčit, že

svým příspěvkem pomohou dobré

věci, a to nebylo vždy jednoduché.

V několika případech byli nemile

překvapeni nedůvěrou a nepřívě-

tivým chováním lidí, ale převážně

kladné ohlasy přehlušily všechny

nepříjemnosti.

Projekt Srdce na dlani – „Světluška“
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Stolní tenis

S výsledkem jsme byli spokoje-

ni. Vinořští podpořili sbírku část-

kou 16 840Kč. Věříme, že zúčast-

něné hřeje dobrý pocit z pomoci

potřebným. Těm, kdo ,,Světluš-

kám“ přispěli, všichni ze školy

mnohokrát děkujeme a vyřizuje-

me poděkování, které jsme obdr-

želi od organizátorů z Českého

rozhlasu.

A. Kocmanová a žáci 8. třídy

Ve dnech 12. a 13. 11. se zúčastnili naši žá-

ci obvodního kola soutěže družstev ve stol-

ním tenise a bojovali v těchto kategoriích:

mladší žáci a žákyně, starší žáci a žákyně.

Největšího úspěchu dosáhly starší žákyně,

když celé obvodní kolo vyhrály a vybojova-

ly si tak postup do celopražského kola. Mlad-

ší žákyně skončily druhé a starší žáci třetí.

Starší žákyně se zúčastnily dne 19. 11. ce-

lopražského kola a v konkurenci hráček,

které už hrají stolní tenis většinou závodně,

obsadily 10. místo z dvanácti družstev.

Všichni zúčastnění žáci předvedli velmi

pěkné výkony a v konkurenci svých vrstev-

níků z jiných škol se určitě neztratili.
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4. 12. 2009 Koncert Upanišady

4. 12. 2009 Mikuláš v základní a mateřské škole

V nabitém dni vystoupilo v naší škole na závěr pěvecké uskupení Upanišady. Před velkým počtem návštěv-

níků podaly naše pěvkyně vynikající výkon, který ocenil i nejmladší účastník, Pepíček Chodounský…

Mikuláš s čerty a andělem navštívili základní školu a rozdali dětem dárky.V pozdním odpoledni a večer 

přišli čerti s andělem a Mikulášem i do mateřské školky. Děti si připravily hezký program, 

s dárky se dostalo na všechny. Veliký dík paní ředitelce a učitelkám. Ať žije Mikuláš 2010…
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Ze Ïivota vinofiské farnosti

Přátelé,

Vánoce mají krásné kouzlo.

Mnohých se dotýkají. Jsme na se-

be hodnější, připravujeme dárky

pro druhé, slavnostněji večeříme,

zazpíváme si koledy, rodiny býva-

jí alespoň na Štědrý večer spolu,

někteří po roce zase jdou do kos-

tela dokonce v noci...

Je to jen zvyk? Odkud by se

vzal? Ty krásné zvyky, písně, noč-

ní bohoslužba, dárky – to vše ně-

jak vzniklo. Pověst by nemohla

ovlivnit tolik lidí z nejrůznějších

národů.

O Vánocích děkujeme za to, že

Boží Syn se stal člověkem, dítětem.

Proč? Aby nás lidi zachránil. Něco

ohromně důležitého nám nabídl.

Štědře nás obdarovává - proto i my

si dáváme dárky a nazýváme před-

večer Jeho narozenin „Štědrý“.

Přeji vám všem krásné Vánoce,

ale také přeji zvídavost – pátrej-

me, kdo je to Dítě v jeslích a co to

pro nás znamená.

Váš farář Pavel Jančík

Návštěva papeže ve Staré Boleslavi

Na svátek svatého Václava pu-

tují každoročně tisíce poutníků na

celonárodní pouť do Staré Bole-

slavi. Také my z Vinoře již po ně-

kolik roků chodíme společně pěš-

ky. Letos zavítal na tuto slavnost

poutník nejvýznamnější – papež

Benedikt XVI. 

O jeho návštěvě v České repub-

lice bylo napsáno a řečeno mnohé.

Myslím, že je důležité, že oslovil ne-

jen věřící, ale všechny vrstvy naší

společnosti. (Nejen) politikům při-

pomněl neoddělitelnost pravdy

a svobody: hledání pravdy vede ke

svobodě. V projevu k akademické

obci zdůraznil, že víra a rozum se

navzájem potřebují. A nás všechny

povzbudil k hledání našich křes-

ťanských kořenů. My máme zod-

povědnost, abychom bohatství na-

ší historie nesli a rozvíjeli dál.

My ve Vinoři žijeme jen kousí-

ček od Boleslavi, kudy kráčela his-

torie, tak bychom měli čerpat z od-

kazu svatého Václava takřka

z první ruky. 

Na závěr pobytu papež řekl vý-

rok, který bývá připisován Franzi

Kafkovi: „Kdo si zachová schopnost

vidět krásu, nikdy nezestárne.“

Buďme tedy mladí!

Ludmila Obručová,

farnost VinořNávštěva papeže - vzadu silueta staroboleslavské baziliky



Den Hodina Akce

14:00–16:00 Betlémské světlo v kostele

Čtvrtek 24. 12. Štědrý den 16:00 Vánoční mše sv. pro děti

24:00 Půlnoční mše svatá

Pátek 25. 12. Narození Páně 9:00 Mše sv.

Sobota 26. 12. Svátek sv. Štěpána 9:00 Mše sv.

Neděle 27. 12. Svátek svaté Rodiny 9:00 Mše sv., při ní obnova manželských slibů

Čtvrtek 31. 12. Svátek sv. Silvestra 17:00 Děkovná mše sv., po ní agapé na faře

Pátek 1. 1. Nový rok 9:00 Novoroční mše sv.

Na Štědrý den od 14 do 16 ho-

din bude otevřen kostel, aby si

všichni zájemci mohli připálit svíč-

ky od Betlémského světla.

Půlhodinu před půlnocí Vás

Tříkrálová sbírka 2010
Již několik let probíhá v celé republice začátkem ledna Tříkrálová sbírka. Získala velkou podporu u mno-
ha lidí, protože peníze z ní putují do charitativních domů a středisek, tedy těm nejpotřebnějším.

Ve dnech 3. – 6. ledna budete moci potkat tříkrálové koledníky také ve Vinoři. Poznáte je nejen podle
ustrojení za krále, ale také podle zapečetěné pokladničky se znakem ČKCH. Navíc dospělý člověk ze
skupinky se prokáže Průkazem vedoucího tříkrálové skupinky. Tento průkaz vydává ADCH Praha a je ne-
přenosný.

Prosím, podpořte odhodlanost našich malých koledníků aktivně pomoci a přispějte aspoň malou část-
kou do Tříkrálové sbírky. Nikdo z nás nevíme, jestli nebudeme my nebo někdo z našich blízkých služby
charity potřebovat. 

Více se dočtete na www.charita-adopce.cz.
V rubrice Naše projekty kliknete na Tříkrálovou sbírku. 

Děkujeme za každou spolupráci.
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Přehled bohoslužeb o Vánocích v kostele Povýšení sv. Kříže ve Vinoři:

zveme na společné zpívání koled.

O půlnoci oslavíme společně na-

rození našeho Pána mší svatou.

Stalo se již tradicí, že na svátek

sv. Rodiny si manželé, kteří uzavře-

li manželství v kostele, připomína-

jí svůj velký den. Proto všechny zve-

me k obnově svého manželského

slibu. 

Krásné Vánoce přejí farníci z Vinoře.
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Ze Ïivota spolkÛ

Baráčníci

Rybáři

3. října 2009 se v informačním středisku Na Rychtě konalo slavnostní sedění Obce baráčnické, 

při kterém byly přijati mezi baráčníky další čtyři členové. 

Sousedovi Edovi Kaboňovi přejeme uzdravení 

a návrat mezi nás.

7. 12. Tradiční Mikuláš u našich seniorů slavil jako

vždy veliký úspěch...

27. 10. Vrcholem obětavé práce našich rybářů je

každoroční výlov rybníku Velká Obůrka. 

1. 11. Výlov Biologického rybníku.
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81 let vinořského fotbalu – 2. část

Sport

Zleva stojící: K. Houdek, Černý, Antoš, Marysko, Habásek, V. Houdek, J. Brumlich, vedoucí Doležal. 

Klečící: M. Horálek, J. Horálek, L. Brumlich, Chrpa.

K první části, která byla uvedena v minulém čísle Vinořského zpravodaje, č. 100, 

doplňuji některé dokumentační fotografie:

Družstvo SK Vinoř v roce 1939 hrálo vynikající fot-

bal v 1. B třídě. Zleva stojící: T. Moravec, Svoboda,

Kypta, Skřivánek, F. Klifner,. M. Moravec. 

V pokleku: Doležal, Adámek, Klíma, Šustr, Hladík

Vinořští fotbalisté – 25. 5. 1942, 

zleva stojící: F. Polda, Gampl, Hladík, Karafiát, 

Klivický, Svoboda, Tesař, Neuberger. 

V pokleku Marysko, F. Mestek, F. Šnajdr

Historická fotografie z utkání Pražského poháru dorostenců, jako předzápas ligového utkání na pražské Let-

né, do jehož finále se vinořští dorostenci probojovali. Jejich nejúspěšnější období bylo v letech 1947 – 1948.
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20 let Vinořského tenisu

Přesně před 20 lety se pár na-

dšenců rozhodlo, že na místě bý-

valého hokejového hřiště postaví

tenisové kurty. Za nebývalého na-

dšení a s více než 3.000 brigád-

nických hodin se jim to nakonec

v roce 1992 podařilo. Díky dalším

desítkám nezištně odpracovaných

hodin si může jít každý od jara do

podzimu zahrát na perfektně

upravený povrch. 

Veliký dík patří všem.

Každoročně také probíhá již tra-

diční Auto Kout Centrum Cup, dří-

ve KOBA-Cup, letos již 15. ročník,

mimořádně a slavnostně na praž-

ské Štvanici.

Pravidelných úspěchů dosahují

naše týmy i v soutěži neregistrova-

ných hráčů. Zveme a rádi uvidíme

každého příznivce tenisu, zvláště

mladé. Za tenisový oddíl: 

Milan Klivický, Václav Kubka
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60 let Vinořského hokeje

Tam, kde jsou nyní tenisové

kurty, stávalo dříve hokejové hřiš-

tě. Vyrostlo také díky skupině na-

dšenců, kteří vlastními silami jez-

dili na dřevo, aby z něj udělali

mantinely. Po instalaci osvětlení

se zdejší hřiště stalo nedobytnou

pevností, po obvodu obsypanou

diváky. Hrála se zde třetí nejvyšší

soutěž, divize, což bylo na tehdej-

ší vesnici Vinoř velikým úspě-

chem. Po této nejstarší generaci

našich hokejistů (např. Antoš, bra-

tři Černí, Švarc,…) nastoupila

mladší (např. bratři Machačové,

Vaněk, Klivický, Bezkočka Z., …)

potom úspěšný dorost (např. Pol-

da, Všetečka, Pospíšil, Vlk, Bez-

kočka J., Patras, Marysko, bratři

Švarcové,…), s touto generací

prakticky hokej z ekonomických

a klimatických důvodů na starém

přírodním kluzišti skončil...

Za obětavé funkcionáře je třeba

jmenovat O. Hladíka, Z. Bezkočku

sen., P. Holého a další.

V současné době vinořský ho-

kej existuje i nadále, mužstvo vi-

nořských Kačerů hraje ale na

umělém ledě v okolních obcích.

V současné době jsou vystaveny

fotografie 60 let Vinořského ho-

keje v informačním středisku

v Chaltické ulici.

Nezbývá než věřit, že se třeba

u nás objeví sponzor, který by vy-

budoval hokejové hřiště s umělým

ledem a navázal tak na slavnou

a úspěšnou tradici vinořského ho-

keje...

Prokop Holý Oldřich Hladík Zdeněk Bezkočka



Letošní sezona skončila na čes-

kých okruzích i pro Tadeáše Spě-

váčka.

Jedním ze stálých účastníků

v závodech na okruzích je právě

další mladý závodník z Vinoře Ta-

deáš Spěváček, který má za sebou

již dvě sezony v jediném formu-

lovém šampionátu v ČR. Závodí

stejně jako před několika lety

Adam Kout ve třídě Národní for-

mule. Letošní rok se mu na čes-

kých okruzích povedl o poznání

lépe, když se dostal dvakrát na

stupně vítězů a v celkovém pořa-

dí skončil na celkovém pátém mís-

tě v hodnocení Národní formule,

což je pro něj již v druhé sezoně

a v tak nabitém startovním poli

velkým úspěchem. Tadeáš se zú-

častnil nejen všech letošních zá-

vodů na českých okruzích, ale ta-

ké závodu do vrchu, otestoval

několik monopostů, a byl úspěšný

při výběrovém řízení na fran-

couzském okruhu LeMans, kde se

vybírali jezdci pro sezonu 2010 do

prestižního seriálu Formula Aca-

demy. Po okruhové sezoně ještě

okusil závod v autocrossovém

MMČR se závodní buginou pod tý-

mem SPEEDHAN a.s..
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Národní formule



Kronika

Jubilantům gratuluje i nová 

Vinořačka Johanka Matyášová.

Blahopřejeme…

našim občanům, kteří oslavili svá

životní jubilea ve 4. čtvrtletí 2009 

Říjen

PRAVDOVÁ Anna 93 let

SEVEROVÁ Vlasta 90 let

VOJTĚCHOVÁ Aloisie 75 let

ŠMIDOCH Miloslav 70 let

HANKO Ondřej 81 let

TESAŘOVÁ Amálie 82 let

ŠULCOVÁ Helena 84 let

NOVÁK Jaroslav 75 let

BARTŮŇKOVÁ Věra 75 let

Listopad

MACHOVCOVÁ Marcela 75 let

FRANCÁNOVÁ Alena 80 let

PAPAJOVÁ Margita 83 let

FAIFKOVÁ Marie 81 let

BEČKA Ladislav 70 let

JAVOROVÁ Věra 81 let

DOBEŠOVÁ Růžena 98 let

MARYSKO František 83 let

BLOVSKÝ Jaroslav 92 let

OBRUČA Lubomír 81 let

Prosinec

MARYSKOVÁ Marie 82 let

HORÁČKOVÁ Marie 89 let

OBRANSKÁ Růžena 85 let

HLAVÁČKOVÁ Božena 81 let

MORAVČÍK Jan 82 let

Vlk Pavel 70 let

HOLÁ Věra 83 let

PODROUŽKOVÁ Marcela 70 let

ANTOŠOVÁ Ludmila 87 let

PODROUŽEK Václav 70 let

Obec Přezletice vydává v těchto dnech knihu vzpomínek paní Věry Adamcové-Patrasové 
„Přezletice od dávných časů“. 

Knížka je rozdělena do dvou kapitol, z nichž první zachycuje život v Přezleticích ve vazbě 
na celorepublikové události, druhá pak vzpomíná na „obyčejné“ činnosti Přezleťáků – co se vařilo, 

jedlo, jak se pracovalo na polích, jak se slavily významné svátky,… 
Vzpomínky jsou doplněny dobovými i současnými fotografiemi.

Publikaci je možné zakoupit na Obecním úřadě v Přezleticích 
nebo na Úřadu městské části Prahy – Vinoř.

Ing. Ludmila Červínová, zastupitelka obce Přezletice 

Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro občany
z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.

Více na www: diakoniebroumov.org

Co nám můžete darovat
◆ Letní a zimní oblečení /dámské, pánské,dětské/
◆ Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, 
◆ Látky (minimálně 1m2, prosíme, 

nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
◆ Domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené
◆ Peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky
◆ Obuv – veškerou nepoškozenou
◆ Plyšové hračky, jiné hračky pouze kompletní – nepoškozené

Věci prosíme nosit v igelitových pytlích nebo v krabicích, aby mohly být uloženy do sběrného kontejneru

Sbírka proběhne také ve Vinoři, vždy od 15. do 18. hodin ve dvoře Úřadu MČ ve dnech:
úterý 16. 2. 2010, středa 17. 2. 2010, čtvrtek 18. 2. 2010

Naše organizace nemůže 
přijímat tyto věci:
◆ ledničky, televize, počítače 

a jinou elektroniku, matrace, 
koberce – z ekologických důvodů

◆ nábytek, jízdní kola a dětské 
kočárky – ty se transportem 
znehodnotí

◆ znečištěný a vlhký textil



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

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

Lenka Kubková ❘ Klenovská 102 ❘ Tel: 774 089 998

kadefinictví pánské, dámské a dûtské
SalónSalón KKKK

Novû otevfiené kadefinictví od 10. 8. 2009

➧ pánské, dámské, dûtské

➧ rÛzné tipy dámsk˘ch a pansk˘ch stfiihÛ

➧ melíry, barvy a barevné pfielivy od znaãky Selective

➧ spoleãenské a svatební úãesy

➧ vlasové poradenství

➧ pánské bez objednání



➤ Kosmetické sluÏby
Petra Hronová, tel.: 777 838 852
www. cosmetic-studio.estranky.cz

➤ Pedikérské sluÏby
Libu‰e Chuchlová, tel.: 721 264 199

➤ Kadefinické sluÏby
tel.: 605 775 746

Kadefinick˘ salon „L“
Martinická 987/3, Praha 9 – Kbely

Provozovna se nachází 
pfiímo u autobusové 

zastávky Kbely. 
Vchod ze Îacléfiské ulice.

Nabízí



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

karosáfisk˘ch dílÛ, svûtel, tlumiãÛ, pfiíprava vozu na STK, atd.

☞ PNEUSERVIS – montáÏ, opravy a prodej nov˘ch 
a pouÏit˘ch pneu za nízké ceny  na osobní a lehké 
uÏitkové vozy,  pouÏité pneu skladem, v˘kup pneu 
a diskÛ, ve‰keré práce spojené s pneuservisem provádíme
na profi znaãkov˘ch strojích

☞ V¯FUKY – oprava, montáÏ, prodej, nové v˘fuky skladem
☞ Dle dohody zajistíme i odvoz autovraku
☞ ZAJI·TùNÍ OPRAVY havarovan˘ch aut a vyfiízení 

pojistn˘ch událostí

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

Po – Pá : 9.00 – 17.00
Tel.: 777 232 615
NOVÉ PNEU ZNAâEK

Kormoran, Barum, Kleber, Michelin, Nokian, Fulda, Pirelli, atd.
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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.

LEDEN 2010 VE VINO¤I

NOVÁ PRODEJNA POTRAVIN
Bohdaneãská 768 , Praha 9 – Vinofi

Dennû ãerstvé potraviny ovoce zelenina peãivo 
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Inzerce ve Vinofiském zpravodaji
Ceny inzerce ve Vinořském zpravodaji:

Šířka [mm] Výška [mm] Orientace Cena bez DPH

1/1 A5  128,5 188 na výšku 2.000,- Kč

1/2 A5 128,5 92 na šířku 1.000,- Kč

1/3 A5 128,5 62 na šířku 500,- Kč

1/4 A5 62 92 na výšku 200,- Kč

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

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

Srdečně Vás zveme 
do vinořské sokolovny

6. 2. 2010 
na 18. společenský ples

tentokrát maškarní

7. 2. 2010 
na dětský karneval 

K tanci i poslechu hraje orchestr DEKAMERON 

Mnoho štěstí, zdraví a úspěchů 

v roce 2010
přeje čtenářům redakce Vinořského zpravodaje

❄❄❄ ❄❄❄


