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Ahoj Vinořáci,

jak vidíte, jsem na startu do své-

ho druhého volebního období

a budu se snažit ze všech sil, abych

měl rychlejší tempo než mí sou-

peři. Díky Vám mám tu čest se na

Vás opět obracet z druhé stránky

našeho zpravodaje, který tímto

vracíme do původního termíno-

vého režimu a slibuji Vám, že žád-

né další experimenty s jeho změ-

nou na žádost jakékoliv volební

strany nebo sdružení zásadně od-

mítnu.

Mohu tedy konečně, s malým

zpožděním, poděkovat všem, kte-

ří měli zásluhu na mimořádně ús-

pěšném minulém volebním obdo-

bí. V prvé řadě to je úřad, který se

po dlouhých letech režimu pon-

dělí a středa otevřel každý den

nám všem a neznám nikoho, kdo

by nebyl se svým požadavkem ne-

bo žádostí o informaci uspokojen.

Také chci poděkovat celému mi-

nulému zastupitelstvu, předse-

dům výborů a komisí, stejně jako

jejich členům a Radě mladých, za

obětavou práci pro Vinoř. Podě-

kování patří i našim zahraničním

obcím, jejich starostům i obyvate-

lům. I díky nim jsme mohli objevit

pro Vinoř nové možnosti a formy

široké spolupráce.

Za poskytování informací širo-

ké veřejnosti potom patří dík ce-

lé redakční radě Vinořského zpra-

vodaje, manželům Střechovým za

naše internetové stránky, stejně

jako S. Lichtenbergovi a J. Mráz-

kové, kteří se starají o naše vý-

věsky.

Dík patří všem obětavým dob-

rovolným pracovníkům s naší mlá-

deží, ať již to je Šárka Lehmanno-
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Slovo starosty...
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Sloupek senátora

Vážení Vinořáci,

dovolte mi, abych zavzpomínal

na staré baráčnické oslovení : „Po-

čestné právo, vážený rychtáři (ve

Vinoři Vážená rychtářko), moud-

ří a opatrní konšelé… 

S radostí konstatuji, že vinořš-

tí moudří a opatrní konšelé zvo-

lili na radnici starostou opět Fran-

tiška Švarce, kterému i touto

cestou gratuluji. Můžeme tak ply-

nule pokračovat v rozdělané prá-

ci, dále se společně budeme sna-

vá se svým kolektivem, celá řada

kamarádů kolem Jirky Čadka

a Zdeňka Holce, specialistům na

odklízení černých skládek Honzo-

vi Červenkovi a Václavu Dlabačo-

vi a celé řadě dalších, od dětí po

seniory. Další obrovský dík si za-

slouží naše spolky, baráčníci, mys-

livci, rybáři, sokolové i zahrádká-

ři, bez nich by byl společenský

život daleko chudší; poděkování

za spolupráci si samozřejmě za-

slouží i naše farnost v čele s Pa-

vlem Jančíkem. Nelze zapomenout

ani na dík škole a mateřské školce;

Fred Teller a Jana Kovářová odvá-

dějí vynikající práci, stejně jako Ví-

tek Mokrý a celý Vincent. Naši

podnikatelé si zaslouží nejen dík,

ale také obdiv, jak v současné slo-

žité době hospodářské krize do-

káží spolupracovat a podporovat

Vinoř. Musím poděkovat i okolním

starostům, Aleně Samkové, Vero-

nice Vrecionové, Pavlu Žďárské-

mu, Honzovi Jarolímovi, Vojtovi

Vaňharovi, Ivanu Kabickému i se-

nátorovi Tomáši Kladívkovi za je-

jich pomoc v celém mém voleb-

ním období.

Z poděkování nelze vynechat

ani mého předchůdce Jaroslava

Krajla s celým 16-ti letým zastupi-

telským sborem. Ne, že by těm za-

stupitelům bylo 16 let, 16 let ale

všichni pracovali pro dobro Vino-

ře a přes veškerou mou kritiku si

jistě zaslouží uznání a poděková-

ní. Je potřeba poděkovat i všem

našim politickým stranám, bez

konkurence by nebylo pokroku.

A na závěr? Největší dík patří

Vám všem, každému Vinořákovi,

opět od těch nejmenších, po paní

Zemanovou, která se letos ve zdra-

ví dožila 99 let, že se zajímáte o Vi-

noř, že Vám není lhostejný osud

naší krásné městské části, že se ak-

tivně zapojujete do veřejného dě-

ní, že jste přišli volit v hojném po-

čtu - a že jste mi dali svůj hlas

a důvěru, vést Vinoř dále v nasta-

veném trendu.

A novým zastupitelům děkuji za

zvolení; není vždy samozřejmostí

že ten, kdo vyhraje, vede i radni-

ci… Aby volič nemohl být obchá-

zen, je zapotřebí změnit stávající

volební systém na většinový a za-

vést přímou volbu prezidenta i sta-

rostů. Já to plně podporuji. 

A co nás čeká?

Zpracoval jsem plán strategic-

kého rozvoje do roku 2015, kte-

rý mají nyní zastupitelé k dispo-

zici pro připomínkování, který

bude vyvěšen na úřední i inter-

netové desce pro případnou úpra-

vu. Prioritou pro nás zůstává ško-

la a mateřská školka, rozvoj

sportu a volnočasových aktivit,

stejně jako sociální zabezpečení

našich obyvatel. Věřím, že nové

zastupitelstvo naváže na práci to-

ho starého a opět upřednostní zá-

jmy Vinoře nad zájmy svého

uskupení. Do portfolia Vinoře

patříme totiž my všichni. Všechny

naše strany, sdružení, společen-

ství, škola, školka, firmy, spolky,

farnost,… Nesmí to platit obráce-

ně, aby Vinoř patřila do portfolia

jakéhokoliv uskupení nebo spo-

lečenství. To by mělo být základ-

ním kamenem pro práci zastupi-

telů. Já to budu prosazovat ze

všech svých sil.

Blíží se vánoční svátky, svátky

pokoje, klidu a míru a já Vám

všem, jako staronový starosta,

přeji vše dobré, hodně zdraví,

štěstí a spokojenosti a budu se tě-

šit na setkání s Vámi, na Vaši spo-

lupráci a na práci pro Vás.

f.s.

žit o zpřístupnění Vašeho krásné-

ho zámku, nedávno jsme také

probírali možnost pomoci při re-

alizaci víceúčelového hřiště. Těch

projektů pro Vinoř je celá řada

a rád vám v rámci svých možnos-

tí pomůžu. 

Protože jsou ale před námi Vá-

noce, opustím pracovní oblast

a popřeji celé Vinoři hezké a po-

hodové dny a úspěšný start do No-

vého roku.

Tomáš Kladívko



● Poděkování Fr.Švarce všem za

spolupráci v minulém volebním

období

● Informace o výsledku voleb:

● Ukončení starého volebního ob-

dobí a výhled do nového: výstav-

ba malometrážních bytů, chodní-

ky, propojení zelení, školka a škola

(demografický vývoj, kapacitní

normativy), výstavba sportovního

areálu, hřiště, lavičky, naučná stez-

ka, měřiče rychlosti, bezpečnost.

Vypracování plánu rozvoje se

střednědobým horizontem 5 let

s výhledem 2 volebních období.

● Předání osvědčení zastupitelům

zaměstnancem MHMP.

● Určení a pověření předsedající-

ho – nejstaršího zastupitele – Mi-

lana Klivického

I. Složení slibu zastupitelů

Milan Klivický – poděkování bý-

valému starostovi za jeho práci

● schválení veřejného hlasování –

aklamace

● zvolení návrhového výboru: Ka-

rel Janko, Robert Rytina, Martin

Vojáček, který následně předložil

návrhy na volbu starosty, místos-

tarostů a předsedů výborů. 

II. Volba starosty

Starostou byl zvolen: Franti-

šek Švarc, který poděkoval za

zvolení a převzal řízení zasedání

III. Volba místostarostů

a předsedů výborů

Na místo 2 neuvolněných mís-

tostarostů byli navrženi: Iveta

Boušová, Karel Janko a Markéta

Kilingerová. Dále návrhový výbor

navrhl zvýšení počtu místostaros-

tů na 3.

● MZ neodsouhlasilo návrh navý-

šení počtu místostarostů na tři.

● MZ nezvolilo M. Kilingerovou na

místo neuvolněného místostarosty

● MZ zvolilo na místa neuvolně-

ných místostarostů 

Ivetu Boušovou a Karla Janka

Bylo konstatováno, že zastupi-

telé zvolili koncept se dvěma neu-

volněnými místostarosty
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Místní úfiad informuje

1.ustavující zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř ze dne 4.11. 2010 

Kontrolní výbor Markéta Kilingerová

Finanční výbor Josef Ducháček

Výbor pro životní prostředí Robert Rytina

Výbor pro dopravu a bezpečnost Karel Janko

Výbor pro strategický rozvoj Martin Vojáček 

Předsedové výborů byli zvoleni takto:

Zleva : Milan Klivický, František Švarc, Iveta Boušová, Lenka Turnerová, Josef Ducháček, Martin Vojáček,

Karel Janko, Robert Rytina, Markéta Kilingerová, Michaela Spěváčková, Marie Brothánková

Výbor pro školství Marie Brothánková

Výbor pro kulturu,
Michaela Spěváčková

prezentaci a archivaci

Výbor pro sport a spolky Milan Klivický

Výbor sociální a zdravotní Lenka Turnerová
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VI. Diskuse 

a připomínky občanů

Jaroslav Krajl: zajištění mimo-

řádného svozu bioodpadu

p. Vlasák: počet členů výborů

a jejich volba – zákon říká, že vý-

bory mají stanoven počet členů 5

a tito členové musí být schváleni

zastupitelstvem (§100 odst.2 , §77

odst. 2) 

Reakce starosta: prověří tyto in-

formace, určitě se to bude týkat fi-

nančního a kontrolního výboru,

které jsou povinné. Případně bu-

dou tito členové zvoleni na příš-

tím zastupitelstvu.

IV. Informace starosty

Tím byl program ustavujícího zasedání vyčerpán a starosta informo-

val, že komise jakožto poradní orgány starosty a jejich předsedové bu-

dou následující: 

Komise bytová a stavební Iveta Boušová

Komise přestupková Martin Hrubčík 

Komise pro orální historii 
Klára Löwensteinová

a mezinárodní spolupráci

Komise pro granty a pro rodinu Eva Hejzlarová

Komise letopisecká a kronikářská František Filip

2. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř ze dne 24. 11. 2010 

Nové úkoly 

● MZ předběžně souhlasilo s pro-

nájmem 3 parkovacích míst v ulici

Bukovinská s platbou předem za

cenu 250,-Kč + DPH v zákonné vý-

ši/měsíc/1 park. místo. MZ pově-

řilo tajemníka ÚMČ jednáním se

zájemcem a vyvěšením záměru

o pronájmu. Žádost bude předlo-

žena ke schválení na nejbližším

jednání zastupitelstva.

● MZ nesouhlasilo s finančním

příspěvkem pro HOSPIC ŠTRAS-

BURK v Praze 4

● MZ nesouhlasilo s finančním

příspěvkem pro ATMA DO o. s. na

výstavbu ubytovacího a školního

zařízení v Solo Khumbu

● MZ souhlasilo s uveřejňováním

inzerce Pěveckého sdružení Ca-

merata Praha bezplatnou formou

pouze na koncerty konající se na

území MČ Praha-Vinoř

● MZ souhlasilo se zálohou ve

výši 12 000,-Kč na pořádání vá-

nočních trhů V Hofmanově dvo-

ře. Částka bude vyplacena z po-

kladny ÚMČ Praha – Vinoř

předsedkyni kulturního výboru

a následně vyúčtována na zákla-

dě předložených faktur a dokla-

dů

● MZ souhlasilo s rozšířením ka-

pacity MŠ o dvě třídy s využitím

stávající budovy „staré školy“. Po-

věřilo starostu, aby zahájil po-

třebné kroky a zároveň vyvolal

společnou schůzku s obcemi spá-

dového školského obvodu o jejich

případné finanční účasti. Dále po-

věřilo starostu, aby požádal o změ-

nu využití účelové dotace ve výši

2.59mil určené na nákup památ-

kového objektu v předzámeckém

areálu ve prospěch rekonstrukce

budovy staré školy pro potřeby MŠ

● MZ pověřilo starostu jednáním

s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlí-

ně za účelem ukončení nájemní

smlouvy dohodou nejpozději do

1. května 2011

● MZ souhlasilo s prodloužením

nájemních smluv na jeden byt

v Mladoboleslavské 514 a na dva

byty v Mladoboleslavské 515 se

stávajícími nájemníky od 1. 1.

2011 do 31. 12. 2013

● MZ souhlasilo s prodloužením

nájemní smlouvy s ČS, a.s. na pro-

nájem nebytových prostor Boh-

danečská 97 od 1. 1. 2012 do 31.

12. 2014. Pro období nájmu od 1.

1. 2012 bude nájemné stanoveno

na základě ceny nájemného ne-

bytových prostor v místě obvyklé

pro 4. Q. 2011. Česká spořitelna

bude od 1. 1. 2012 nadále platit

paušální úhrady za služby spoje-

né s užíváním nebytového pro-

storu, jak je uzavřeno ve stávají-

cí nájemní smlouvě ze dne 19. 2.

1992, včetně pozdějších změn

a dodatků. MZ nesouhlasilo s uza-

vřením opčního práva na další tři

roky i po vypršení nájmu k 31. 12.

2014

● MZ souhlasilo s prodloužením

nájemní smlouvy s Českou poštou,

s.p. na pronájem nebytových pro-

stor Bohdanečská 97 od 1. 1. 2011

do 31. 12. 2015. Dále nesouhlasi-

lo s uzavřením nájemní smlouvy

na dobu neurčitou a výpovědní

lhůtou 6 měsíců

● MZ souhlasilo s předloženým

návrhem rozpočtu za VHČ MČ Pra-

ha – Vinoř na rok 2011 a uložilo

zveřejnit návrh tohoto rozpočtu

na úřední desce

● MZ vzalo na vědomí vytyčení

V. Připomínky zastupitelů

Markéta Kilingerová: dotaz na volbu členů výborů, dle zákona je

musí volit zastupitelé, počet členů minimálně 5

Robert Rytina: otázka zveřejňování zápisů na internetu (zajistí ná-

vrh realizace)



hranic pozemků v ul. Lohenická,

provedené na žádost vlastníků

a pověřuje starostu zahájením jed-

nání k napravení majetkopráv-

ních vztahů pozemků MČ Praha –

Vinoř, hl. města Prahy a vlastníků

pozemků. Pověřuje starostu pro-

jednáním svěření správy pozem-

ků ve vlastnictví hl.m.Prahy do

správy MČ Praha-Vinoř

● MZ předběžně schválilo prodej

pozemků p.č. 315/2 o rozloze 1 m2

a p. č. 315/4 o rozloze 23m2 tak,

jak je uvedeno v žádosti o prodej

a pověřilo starostu zajištěním od-

dělení pozemků a přípravou kup-

ní smlouvy. Pozemek bude prodán

za cenu dle předloženého znalec-

kého odhadu (cca 1000,-Kč/m2).

Na prodej bude vyvěšen záměr

předem určenému zájemci

● Z důvodu uvažovaného rozšíře-

ní sportovního areálu MZ souhla-

silo se získáním pozemků p.č.

1577/174 a p. č. 1577/171 pro úče-

ly vybudování tréninkového fotba-

lového hřiště a objezdové veřejné

komunikace. Pověřuje starostu

k jednání o svěření výše jmenova-

ných pozemků do správy MČ

● MZ souhlasilo se záměrem pře-

vzít pozemky a komunikace I. a II.

etapy výstavby V Žabokřiku dle

budoucí darovací smlouvy resp.

kupní smlouvy a to za symbolic-

kou částku 1,-Kč. Veškeré pozem-

ky musí být zbaveny zástavních

práv a musí odpovídat požadav-

kům obecně závazných předpisů

pro komunikace a zeleň. MZ po-

věřilo starostu podpisem takto

upravených smluv o smlouvách

budoucích. 

● MZ vzalo na vědomí předložený

strategický plán rozvoje, který bu-

de vyvěšen na úřední desce a in-

ternetových stránkách MČ Vinoř

k připomínkování

● MZ pověřilo tajemníka, aby do

května 2011 zajistil výrobu a in-

stalaci nové úřední desky k boční

zdi úřadu v ul. Bukovinská a in-

stalaci informační nástěnky v síd-

lišti „Na Dlouhých“

● MZ souhlasilo s předloženým

plánem inventarizace na rok 2010

a rozpisem dílčích inventarizač-

ních komisí

● MZ souhlasilo s rozpočtovým

opatřením č. 6/2010 k 30. 11. 2010

- přesuny mezi položkami v rámci

OdPa, které nebyly rozpočtovány.

Touto úpravou se rozpočet nezvý-

ší celkové příjmy a výdaje Kč

29,521.400,- ( po konsolidaci Kč

29,419.400,-)

● MZ souhlasilo s předloženým

návrhem rozpočtu a uložilo zve-

řejnit návrh rozpočtu na úřední

desce k připomínkování

● MZ odsouhlasilo měsíční odmě-

ny a příplatky členům zastupitel-

stva MČ dle platové tabulky (Pří-

loha č. 1 k Nařízení vlády č.

37/2003 Sb. ve znění pozdějších

předpisů). Plat neuvolněného mís-

tostarosty bude rozdělen mezi 1.

a 2. místostarostu

● MZ schválilo Dodatek č. 1 ke

Směrnici starosty č. 5/2009 – Or-

ganizační řád MČ Praha – Vinoř

s účinností od 24. 11. 2010. Jed-

ná se o změny organizační struk-

tury

● MZ zvolilo členy do finančního

a kontrolního výboru

● MZ schválilo termíny zasedání

zastupitelstva na I. pololetí 2011

následovně: 27. ledna, 24. února,

24. března, 28. dubna, 26. května

a 23. června

● MZ neschválilo navržené usne-

sení týkající se zveřejňování zápi-

sů ze zastupitelstva na úřední des-

ce a internetových stránkách

● MZ souhlasilo s příspěvkem pro

Obč. sdruž. Pontes na pořádání Mi-

kulášské nadílky ve výši 1000,-Kč

Informace starosty 

● návštěva seniorů v poslanecké

sněmovně na pozvání její před-

sedkyně paní Němcové

● termín zasedání zastupitelstva

hl. m. Prahy 30. 11. 2010

Připomínky zastupitelů

M. Brothánková upozornila, na

osvětlení v ulici Prachovická, které

není dosud instalováno a na pro-

blémy s přecházením u pojišťovny

Kooperativa a chůzí po chodníku

vůbec, problém se zaparkovanými

vozidly až do chodníku

Reakce starosta: osvětlení by

mělo být již zařazeno v realizaci,

zjistí stav. Řešením druhého pro-

blému by bylo rozšíření chodníku

Reakce K. Janko: chodník by by-

lo možné rozšířit pouze za pod-

mínky, že bude provedena změna

směru jednosměrky

R. Rytina: nutnost řešit parková-

ní na chodníku – spolupráce MP

J. Ducháček: Připomínka k před-

poslednímu bodu jednání. Jsou-li

nesrovnalosti v jednacím řádu

ohledně zveřejňování zápisů, je

nutné provést nápravu. 

Diskuse 

a připomínky občanů

● upozornění na problémy vzni-

kající na základě zveřejnění ně-

kterých informací na interneto-

vých stránkách MČ

● dotaz, zda část pozemku u fot-

balového hřiště, který chceme zís-

kat do správy od MHMP bude ur-

čen na vybudování objízdné trasy

Vinoře 

reakce starosta – na části to-

hoto pozemku je v plánu objízdná

trasa
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● dotaz ohledně výstavby MŠ

a umisťování mimovinořských dě-

tí do stávající školky

reakce starosta: v současné

době je ve školce umístěno 13 před-

školních dětí mimovinořských. Ji-

nak jsou umístěny děti z Vinoře

● dotaz na návratnost investice do

odvlhčení domu 249–250

reakce starosta: nebyla přes-

ně zjišťována, důležitějším hledis-

kem je poskytnutí kvalitního byd-

lení. Zisky z pronájmu bytů jsou

jednou z nejvyšších částek ve VHČ.

tajemník úřadu: reakce na

požadavek p. Brothánkové z mi-

nulého zasedání ohledně průka-

zek zastupitele. V současné době

tyto průkazky MHMP již neposky-

tuje, jedinou možností je, že bu-

dou zajištěny přímo MČ

Reakce zastupitelů: není po-

třeba zhotovovat

● připomínka k bodu týkajícího se

prodeje pozemku – upozornění

na nutnost vyvěšení záměru o pro-

deji tohoto pozemku

● připomínka k bodu týkajícího se

umístění informační tabule Na

Dlouhých – dle zjišťovaných in-

formací obyvatelé Na Dlouhých in-

formační tabuli nevyžadují 

● dle zákona má zastupitelstvo po-

vinnost zvolit členy všech výborů

Reakce starosta: 

– záměr o prodeji předem určené-

mu zájemci bude řádně vyvěšen

– dle jeho informací mají občané

zájem o instalaci vývěsky Na Dlou-

hých

– na příštím zastupitelstvu budou

zvoleni členové ostatních výborů

● diskuse ohledně neschválení

zveřejňování zápisů na úřední des-

ce a internetu. Uvedeny pražské

městské části, které zápisy zveřej-

ňují.

7

Svoz odpadu

Jako každý rok bude zajištěn

standardní svoz směsného i třídě-

ného odpadu v období vánočních

a novoročních svátků na území hl.

m. Prahy. Program svozu bude

zorganizován tak, aby nedocháze-

lo k přeplnění nádob a nevznikal

nepořádek kolem nich. 

„Pokud to vezmeme konkrétně,

tak na Štědrý den a na Silvestra

bude svoz odpadu zajištěn dle pá-

tečních programů. Od 25. 12. do

31. 12. 2010 již bude zajištěna nor-

mální pracovní směna a odvoz

směsného odpadu bude probíhat

dle příslušných svozových pro-

gramů, tedy jako v běžných všed-

ních dnech. Na Nový rok bude za-

jištěn nadstandardní svoz odpadu

z kritických míst vysoké zástavby

(sídliště) a na Praze 1 , uvádí tis-

ková mluvčí Pražských služeb Mi-

roslava Egererová a dodává: „U tří-

děného odpadu budeme ve dnech

20. –31. 12. 2010 a 3.– 7. 1. 2011

provádět mimořádný svoz skla,

25. 12. 2010 pak proběhne také

mimořádný svoz papíru a jinak

bude vše probíhat dle příslušných

svozových programů.“

Pražské služby zajistí nadstandardní svoz odpadu v době svátků

Zajištění svozu v období 24. 12. 2010 – 2. 1. 2011:

Svoz směsného odpadu

24. 12. 2010 normální svoz odpadu 
dle pátečních programů

25. 12. 2010 plný svoz dle sobotních programů

26. 12. 2010 plný svoz dle nedělních programů

27.–30. 12. 2010 normální pracovní směny, svoz dle
příslušných svozových programů 

31. 12. 2010 normální svoz odpadu 
dle pátečních programů

1. 1. 2011 svoz z kritických míst vysoké 
zástavby (sídliště) a na Praze 1

2. 1. 2011 provedení sobotních a nedělních
svozových programů

Svoz tříděného odpadu:

24. 12. 2010 normální svoz v rozsahu pátečních
programů

25. 12. 2010 normální svoz v rozsahu sobotních
programů, mimořádný  svoz papíru 

26. 12. 2010 normální svoz v rozsahu nedělních
programů

21.–31. 12. 2010 mimořádný svoz skla, jinak odvoz
dle příslušných svozových programů

1. 1. 2011 bez svozu

2. 1. 2011 provedení sobotních a nedělních
svozových programů 

3.–7. 1. 2011 mimořádný svoz skla vybraných
stanovišť



Volně odložené vánoční strom-

ky u nádob se směsným komunál-

ním odpadem budou odváženy při

pravidelném svozu od 25. 12. 2010

do 28. 2. 2011. Prosíme občany,

aby vánoční stromky odkládali

vedle nádob na směsný komunál-

ní odpad, aby nedocházelo ke sni-

žování kapacity objemu nádob

pro ostatní odpad. Vánoční strom-

ky nepatří na stanoviště separo-

vaného odpadu a na stanoviště

nádob směsného komunálního

odpadu umístěných v domech, po-

případě vnitroblocích, kde se pro-

vádí vynáška nádob přes prostory

objektu. V tomto případě odklá-

dejte vánoční stromky před ob-

jekt, na místo přistavení nádob

k výsypu.

V Praze dne 18. 11. 2010

Miroslava Egererová

tisková mluvčí
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Program rozvoje MČ Vinoř nava-

zuje na Program rozvoje MČ Vinoř

2007–2011 a stejně jako on definu-

je podle tématických okruhů bu-

doucí akce investičního i neinves-

tičního charakteru a konkrétní

projekty, které přispějí v pozitivním

smyslu k rozvoji MČ ve prospěch ži-

vota obyvatel MČ. Tento program

rozvoje je připraven na základě roz-

počtového výhledu MČ a zohledňu-

je tak zdrojové možnosti MČ Vinoř

ve spolupráci s hl. m. Prahou. 

Níže rozpracovaný program

rozvoje MČ představuje konkrétní

výsledek v hledání rovnováhy me-

zi požadavky obyvatel, zájmy

vlastníků nemovitostí, podnika-

telského sektoru, tlakem trhu

a možnostmi zdrojů MČ. Podle

směrných ukazatelů územního

plánu, který byl schválen v roce

2005, respektuje předpokládané

navýšení obyvatel Vinoře podle

tohoto územního plánu v konečné

fázi na celkových ca. 5.500, tj. ka-

pacita MŠ 198 dětí, kapacita ZŠ

555 žáků… Proto je zachování a re-

konstrukce staré školy pro potře-

by ZŠ a MŠ základní nutností.

Jako obecná platforma pro for-

mulaci cílů a směrů rozvoje MČ bu-

dou dodržovány následující prin-

cipy a přístupy:

● Respektovat historii MČ Vinoř

● Dodržet v letech 2010–2015 na-

stavený stop-stav další výstavbě,

popř. umožnit výstavbu pouze ro-

dinných domků – koeficient A.  

● Otevřeně komunikovat s veřej-

ností

● Zachovat stávající koncept a na-

dále rozšiřovat služby MÚ Vinoř

● Naplňovat veřejný a soukromý

zájem ve vzájemném souladu a po-

dle platných právních předpisů

s ohledem na budoucí rozvoj MČ

Vinoř

● Zviditelnění Vinoře doma i v za-

hraničí

● Udržení tradic a spolupráce se

spolky

● Podpora podnikatelů a ochrana

soukromého vlastnictví

Návrh programu rozvoje Mûstské ãásti Praha-Vinofi

Svoz vánočních stromků

ve střednědobém horizontu let 2010 – 2015



● Efektivní organizační schéma

k pokrytí potřeb MČ Vinoř se za-

pojením Rady mladých

● Ustanovit potřebné výbory ZMČ

a komise, mimo výborů stanove-

ných zákonem.

● Rozšířit záběr zveřejňovaných

informací – internetové stránky,

informační nástěnky, Vinořský

zpravodaj. Zajistit bezplatné in-

ternetové připojení k informač-

ním stránkám hl. m. Prahy a MČ

Vinoř. 

● Pro občany, kteří nevyužívají in-

ternet, zajistit informační telefo-

nickou linku 

● Každé zasedání ZMČ připravit

v místě, kam se může dostavit co

nejvíce obyvatel MČ a tak trans-

parentně dostát povinnosti ZMČ

jednat veřejně. 

● Připravit audiovizuální zázna-

my ze zasedání se zápisem kdo

a jak hlasoval

● Dále rozšiřovat a zkvalitňovat

služby ÚMČ

● Modernizace a rekonstrukce

úřadu a jeho archivu

● Instalovat informační tabule

s popisy památných objektů 

● Vydávat větším nákladem Zpra-

vodaj MČ a dosáhnout tak společ-

ně s nabídkou většího prostoru

pro inzerci, aby náklady na jeho

produkci byly sníženy; 

● Zveřejňovat výsledky všech

kontrol v oblasti hospodaření MČ

pro zlepšení informovanosti oby-

vatel MČ. Zveřejňovat největší

dlužníky MČ.

● Připravit a vydat další propagač-

ní materiály o MČ pro zatraktivně-

ní a zpopularizování katastru MČ 

● Využívat pro klíčová rozhodnu-

tí o rozvoji obce institut obecního

referenda a tím zabezpečit větší

zapojení obyvatel MČ do rozho-

dování o dalším rozvoji MČ;

Odpovídá: Starosta MČ, ta-

jemník úřadu

Financování: rozpočet MČ
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Efektivní organizace a administrativa obce, informovanost, komunikace s občany

Veřejný pořádek a bezpečnost

● Intenzivně spolupracovat s Policií ČR a Městskou

policií HLMP v rámci vládní „Strategie prevence kri-

minality“. Připravit a realizovat projekty sociální

prevence, informační a poradenské služby;

● Udržet místní služebnu městské policie, zřídit po-

hotovostní 24 hodinovou linku na strážníka přidě-

leného MČ a informovat o ní vhodným způsobem

občany MČ;

● Realizovat postupně kamerový systém monito-

rující riziková místa MČ;

● Požadovat noční pochůzkovou službu MP

● Zajistit důslednou kontrolu průjezdu kamionů,

rychlosti, pobíhání psů na veřejném prostranství

a znečišťování životního prostředí

Odpovídá: Starosta MČ, místostarosta K. Janko

Financování: rozpočet MČ



● Rozšířit kapacitu MŠ na ca. 190

dětí a zajistit tak místo pro naše

děti starší 3 let

● Modernizovat stávající MŠ (umý-

várnu) a vnitroareálové komuni-

kace

● Ukončení pronájmu staré školy

s UTB a přestavba na potřeby MČ

Vinoř, tj. 1. patro MŠ pro 50 dětí,

přízemí pro potřeby ZŠ Vinoř a mi-

moškolní aktivity

● Revitalizace zahrady u staré ško-

ly pro potřeby MŠ

● Zajištění dovozu jídel do MŠ ve

staré škole

● Připravit tzv. Komunitní plán

pro definování stavu a optimální

podoby služeb sociální péče v MČ.

V souladu s tímto plánem usilovat

o získání grantu od příslušných or-

gánů;

● Vypracování projektu a výstav-

ba domu pro naše obyvatele – se-

niory MČ, (na základě závěrů Ko-

munitního plánu);

● Informovat a poučit seniory

a postižené o dopadech relevant-

ních zákonů (viz. nový zákon o so-

ciálních službách (z. 108/2006

Sb.;), který začal platit od 1. ledna

2007); 

● Podporovat zájmovou, kulturní

a neprofesionální činnost seniorů

MČ;

● Podporovat zapojení mladých li-

dí do poskytování služeb a péče se-

niorům, do činností pro seniory,

do dobrovolných aktivit v MČ,

a tím podporovat mezigenerační

vazby;

● Zapojovat seniory MČ do oblas-

ti poradenské, lektorské, odborné,

vzdělávací apod., a tak využívat je-

jich celoživotních zkušeností

a znalostí. 

● Organizovat přednášky pro se-

niory z různých oblastí pro zvýše-

ní jejich informovanosti

● Rozšířit služby zdravotních za-

řízení (další dětská ordinace)

● V rámci dopravy z/do MČ zajis-

tit s ohledem na potřeby seniorů

a osob se zdravotním postižením

dopravu nízkopodlažním autobu-

sem MHD; 

● Provést analýzu úrovně spolu-

práce se zdravotnickými zařízení-

mi zřízenými na území MČ ve

vztahu k seniorům a vhodnosti

struktury lékařské služby první

pomoci pro seniory z MČ

● Zajistit rozvoz obědů osobám se

sníženou pohyblivostí 

Odpovídá: starosta MČ, mís-

tostarosta I. Boušová 

Financování: rozpočet MČ
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Sociální a zdravotní program

Školství a volný čas
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● Zajištění oprav a udržování by-

tového a nebytového fondu MČ Vi-

noř. 

● Iniciovat změnu stavebního zá-

kona ve smyslu legalizace poža-

davku na zajištění infrastruktury

u větších staveb (příspěvek na vý-

stavbu školky, školy,…) 

● Ve spolupráci s ÚRM provést stu-

dii možností výstavby obecních

bytů a nebytových prostor v ka-

tastru MČ Vinoř. 

● Zajistit výstavbu malometráž-

ních bytů, z toho alespoň 2 stabi-

lizačních

● Předložit studii na privatizaci

starého bytového fondu MČ Vinoř. 

Odpovídá: Starosta MČ, ta-

jemník úřadu 

Financování: rozpočet MČ

● Rozšíření a výstavba sportovní-

ho areálu na fotbalovém hřišti 

● Podpora projektu golfového

hřiště Na Dlouhých, v případě ne-

realizace podpora lesoparku

● Zajištění správce areálu výstav-

bou bytové jednotky na hřišti

● Vydání organizačního řádu pro-

vozu sportovního areálu

● Vybudovat víceúčelové spor-

tovní hřiště V Podskalí

● Propagace a podpora sportov-

ních klubů MČ Vinoř

● Podpora spolkové činnosti, spo-

lupráce se všemi spolky, jejich za-

pojení do veřejné činnosti (plesy,

výstavy,…)

Odpovídá: Starosta MČ, mís-

tostarosta I. Boušová 

Financování: rozpočet MČ

Bydlení

Sport a spolky

● Modernizace kuchyně školy

a navýšení kapacity vaření

● Podporovat využití stávajících

školních prostor ve škole MČ

v době mimo výuky dětí, jako

centra pro zájmovou činnost,

kurzy, přednášky, společenské

a kulturní aktivity dětí a mláde-

že MČ;

● Podporovat rozšíření provozu

tělovýchovných zařízení školy MČ

pro veřejnost 

● Podporovat sportovní, kulturní,

společenské a osvětové aktivity

organizací vyvíjejících činnost na

území MČ;

● Udržet a rozšířit mezinárodní

spolupráci 

● Podporovat zřízení a udržování

dětských hřišť v lokalitách obyt-

ných souborů;

● Vybudovat na základě projektů

v katastru MČ cyklostezky, lesní pro-

cházkové cesty s lavičkami, tzv. fitnes

a naučné stezky při zakomponování

do historicky vzniklého krajinného

rámce v MČ a okolí. To vše při re-

spektování úseku biokoridoru tvo-

řeného Vinořským potokem. 

● Podporovat aktivity pořádané

VINCENTem a divadelními či pě-

veckými uskupeními

● Pravidelně organizovat a pod-

porovat ples(y) MČ ve spolupráci

s obyvateli MČ, podnikatelskými

subjekty, organizacemi a spolky

MČ;

● Vydat k propagaci MČ infor-

mační materiály o MČ, jejichž ob-

sah bude kromě jiného tématicky

zaměřen na využívání volného ča-

su v MČ a okolí, stejně jako na in-

formace o místních možnostech

a důležitých organizacích.

Odpovídá: Starosta MČ, mís-

tostarosta MČ, Iveta Boušová

Financování: rozpočet MČ



● Zajistit celoroční kvalitní úklid

komunikací a ploch v majetku ne-

bo správě MČ;

● Dosáhnout dohody se soukro-

mými firmami v katastru MČ

o kvalitním úklidu komunikací

a ploch v jejich majetku, které vy-

užívají obyvatelé MČ;

● Zasadit se u příslušných orgánů

HLMP o revitalizaci zámeckého

parku (Vinořský park)

● Výstavba lesních ploch na úze-

mí katastru Vinoře (u prameniště

Ctěnického potoka)

● Pokračovat v Naučné stezce do

Ctěnic, úprava povrchů

● Instalace odpočinkových lavi-

ček a odpadkových košů

● Revitalizace a odbahnění Cuk-

rovarského rybníka, úprava okolí

k rekreačním účelům

● Zajistit pracovníka na okamžité

práce (opravy, údržba, sekání trá-

vy, vysypávání košů, dovoz obědů,

pomoc starým lidem,…)

● Likvidace černých skládek

● Zabezpečit počet kontejnerů a vel-

koobjemových kontejnerů v katast-

ru MČ podle potřeb obyvatel;

● Zajistit svoz bioodpadu

● Podpora výstavby kompostárny 

Odpovídá: Starosta MČ, Mís-

tostarosta K. Janko 

Financování: rozpočet MČ
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Životní prostředí

Podnikání a služby v MČ

● Prosadit jinou formu využití Vi-

nořského zámku a jeho úplného

nebo částečného zpřístupnění

společně se zámeckým parkem

obyvatelům a návštěvníkům MČ;

● Využít rekreačního potenciálu

území MČ a nabídnout návštěvní-

kům nové odpočinkové prvky s do-

plňkovými službami (viz. Ctěnický

zámek, Vinořský zámek, golf atd.)

● Podporovat udržení a rozvoj „zó-

ny“ obchodů a drobných služeb

v centru obce Vinoř v rozsahu od-

povídající kapacitě a potřebám MČ;

● Využít potenciálu průmyslové

zóny ke zlepšení služeb (nové pro-

dejny) 

● Udržet a rozšířit spolupráci

s podnikateli v katastru Vinoře.  

● Vydat průvodce mezi Vinořský-

mi podnikateli ve snaze zveřejně-

ní jejich služeb 

● Podpora turistiky, vybudování

Archeoparku

Odpovídá: Starosta MČ, mís-

tostarosta I. Boušová

Financování: rozpočet MČ



● Zajistit zklidnění provozu na

všech našich komunikacích,

hlavně pak na Mladoboleslavské

a Bohdanečské. Zintenzivnit pra-

videlnou kontrolu rychlosti

a průjezdu kamionů ve spolu-

práci s Policií ČR a Městskou po-

licií HLMP a dosáhnout tak ome-

zení rychlosti projíždějících

vozidel, resp. průjezdů nákl. au-

tomobilů;

● Prosazovat obchvat Vinoře za

fotbalovým hřištěm a s kruhovou

křižovatkou na Mladoboleslavské

ul., následné propojení k mostu

mezi Satalicemi a Vinoří

● Rekonstrukce mostů na Satalice

a Přezletice

● dobudování chodníků na Ctěni-

ce a podél Mladoboleslavské;

● instalace měřičů rychlosti na

Mladoboleslavské a Bohdanečské

● instalace nových přechodů (Mla-

doboleslavská-Rašovská, Bohda-

nečská)

● zajistit spojení Vinoř-Černý

most a Vinoř-Globus Čakovice

● Přehodnotit systém veřejných

parkovacích zón v katastru MČ

z hlediska potřebnosti, únosnosti

a časových limitů při preferenci re-

zidentů MČ;

Odpovídá: Starosta MČ, mís-

tostarosta K. Janko 

Financování: rozpočet MČ
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Investice městské části a magistrátu hl. m. Prahy ve střednědobém horizontu

Dopravní infrastruktura

Prostředky získané prodejem

majetku MČ investovat do rozvoje

MČ tj. na nákup nebo   vybudová-

ní investic. Nepoužívat získané fi-

nanční zdroje z prodeje obecního

majetku na běžné výdaje rozpočtu

obce.

Generální opravy a úpravy

obecních domů

● Výstavba 7 bytů Mladoboleslav-

ská 13 

● Rekonstrukce a odvlhčení staré

školy pro potřeby ZŠ a MŠ, včetně

zahrady, odvlhčení nové ZŠ

● Odvlhčení obecních bytových

domů 

● Rekonstrukce rozvodů Zdravot-

ního střediska 

● V případě, že bude předán do

vlastnictví MČ „hrobnický domek“

a Černínská kaple na hřbitově, ve

spolupráci s farností ho opravit

a postavit nové zařízení hřbitova,

které by sloužilo jako víceúčelové

zařízení i jako smuteční síň pro

městskou část a veřejné WC

● Umístění kolumbária 

● Rekonstrukce školky – umývár-

na, venkovní komunikace 

● Veřejné WC

● Rozvod vody na hřbitově

● Dům pro seniory

Budování a úpravy sportovišť

a hřiště

● Výstavba sportovního areálu na

fotbalovém hřišti

● Víceúčelové hřiště V Podskalí 

Chodníky a komunikace

● Převod Labětínské na městskou

část 

● Vybudování chodníků na Ctěni-

ce, podél ulice Mladoboleslavská 

● Rekonstrukce tzv. Svatováclav-

ské cesty

Nadřazené investice: 

ČOV, Celoměstský obchvat, ob-

chvat Vinoře



Máme za sebou rok, ve kterém

se podařilo zrealizovat mnoho ne-

ziskových projektů a akcí pro Vi-

noř. Krátce je připomenu a při-

dám k nim své, upřímné…

Projekt Orální historie: příběhy

pamětníků, mapování zločinů

z válek a komunismu pokračuje již

druhým rokem, lidé ovšem poma-

lu odcházejí na věčnost, nebo se

stále bojí promluvit. Nemáme prá-

vo nikoho nutit vypovídat, ale ml-

čet je také zločin.

Projekt Dvacet let svobody:

zhodnocení naplnění ideálů revo-

luce, života ve Vinoři a míry spo-

kojenosti měl z počátku slibný

ohlas a zajímavé příspěvky, nyní

dočista zamrzl. Ani kritizovat se

vám nechce!

Vytvoření mezinárodního kolo-

kvia „Karel IV. a Habsburkové“

pro ZŠ Vinoř a školy partnerských

měst pro projekt Comenius do

příštích let. Pěkná dřina! Snad se

nám ho podaří uskutečnit a dostat

dotaci na mobilitu žáků a učitelů.

Rada mladých – slibné vinořské

těleso, které to tu provětrá!

Zájezdy do partnerských měst –

prima!

Mezinárodní příměstský tábor

„Po stopách Karla IV.“ – malá

účast vinořských dětí, kulturní

rozdíly mezi Čechy a Němci. Me-

mo pro příště: Příměstský tábor

byl určen především pro vaše dě-

ti, aby se o prázdninách bezbřeze

nepotulovaly po ulicích, popř. ne-

seděly doma za počítačem.

Podepsání smlouvy o partner-

ství s městem Prague v Oklahomě

– doufejme, že seženeme peníze

na letenky pro naše baráčnice.

Ekoden: skvělý projekt Rady

mladých – Veroniky Kocourové

a Honzy Červenky. Díky Pražským

službám a všem, kdo přišli, ale

účast byla zoufale, zoufale nízká.

Kdepak jste byli? 

Zvolení junior starosty a mís-

tostarosty – Veronika Kocourová

a Honza Červenka byli za své zá-

sluhy a dobré nápady zvoleni do

čela Rady mladých. Dobrá dvojka!

Vánoční zájezd do Drážďan –

sladká tečka za náročným rokem

2010.
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!A teď vážněji vy i já v roce 2011!

Na rok 2011 připravujeme:

Zájezdy do Berlína, Itálie - trasa Turín, Pavia, Milán, Laveno Mom-

bello, adventní cesta.

Festival partnerských měst; Vinoř hledá Superstar (ve spolupráci

s Radou mladých); Mezinárodní příměstský tábor ve Vinoři „Na dvo-

ře Rudolfa II.“; v Schulzendorfu na oplátku proběhne letní tábor s účas-

tí dětí z Vinoře.

Pozor: Vyhlašuji nový historický projekt s provokativním názvem

„I mlčení je lež“. Vyzývám všechny pamětníky, aby zmobilizovali svá

pera a vzpomínky a promluvili na témata vážná i polovážná, které jim

20. století přineslo. Mým přáním je, aby z vašich vzpomínek vznikl mul-

tigenerační dialog.

Připravte se: Rada mladých se chystá vytvořit tým Vinořských re-

portérů. Budou vás oslovovat s nejrůznějšími otázkami. Berte je pro-

sím vážně. Jejich příspěvky budou uveřejňovány na webu a ve Vinoř-

ském zpravodaji.

Opatrujte své i vinořské světlo.

Klára Löwensteinová, koordinátora týmu, 

klaralowenstein@yahoo.it

Vinofi international

Slavnostní až dojemná byla

vzpomínka občanů Varny na to-

to významné výročí našeho ro-

dáka. My jsme si toto výročí při-

pomenuli v minulém zpravodaji

a také milou návštěvou vnuka p.

Antona Novaka, p. doc. Troševa

Varna oslavila 150. výročí narození Antona Novaka

Komise pro mezinárodní spolupráci, orální historii a současné dějiny

a pracovního týmu regionální

Bulharské národní televize. Ten

pak tři dny pracoval na filmu

o slavném zahradníkovi a který

měl na tomto shromáždění slav-

nostní premiéru.

Pozvání k účasti na vzpomínko-

vé slavnosti dostala i Vinoř a pan

starosta vyslal do Varny delegaci

paní tajemnici úřadu PHDr. Dag-

mar Petrovou a kronikáře Ing. Fran-

tiška Filipa. 

Vlastní oslavy proběhly dne 19.

listopadu odpoledne a začaly



v 16.00 hod. místního času shro-

mážděním u pomníku A. Novaka

v Primorském parku. Oslavy za-

hájil slavnostním projevem sta-

rosta města Varny p. Kiril Jorda-

nov a po něm následovaly projevy

dalších představitelů. Shromáždě-

ní pozdravil tajemník Velvyslane-

ctví České republiky v Sofii, dále

p. doc. Trošev, radní místního

zastupitelstva a předseda Společ-

nosti bulharsko-českého a sloven-

ského přátelství a další představi-

telé. Následovalo položení věnců

a kytic květin od města Varny, Čes-

kého velvyslanectví v Sofii, Vo-

jenského námořnictva Černomoř-

ské flotily ve Varně, honorárních

konzulek České a Slovenské re-

publiky, zástupců konzulátů Ruské

federace a Ukrajiny a dalších. Na

závěr byla Antonu Novakovi vzdá-

na úcta pokleknutím a minutou

ticha. Akt u památníku byl zakon-

čen českou, slovenskou a bulhar-

skou státní hymnou v podání vo-

jenské hudby námořnictva z Varny.

Přítomní občané přešli potom na

Náměstí Antona Novaka a k pa-

mětní desce byly rovněž položeny

věnce a kytice květů. Slavnost dá-

le pokračovala v kongresovém sá-

le Paláce kultury vernisáží výsta-

vy o osobnosti A. Novaka. Na

výstavě byly uvedeny i záběry z Vi-

noře, jeho rodného domu, křest-

ní zápis v matrice narození, studie

a projekty osázení a ozelenění par-

ků a volných ploch, komunikace

v parcích, rozmístění dřevin apod.

Výstavu uvedl krátkým projevem

doc. Trošev a přítomné občany po-

zdravila za rodnou obec Vinoř pa-

ní Petrová. Svůj pozdrav předne-

sla v bulharštině. Poslední částí

slavnostního odpoledne byla pre-

miéra dokumentárního filmu „Ze-

lený kouzelník“. Film uvedl ředitel

Regionální bulharské národní te-

levize. Přítomni byli i další tvůrci

filmu, z nichž někteří byli i ve Vi-

noři. Promítnutí filmu bylo odmě-

něno spontánním potleskem. Zce-

la na závěr a po ukončení filmu

požádala ještě scenáristka bulhar-

ské televize kronikáře Františka

Filipa o závěrečné slovo k česko-

bulharským vztahům v minulosti

a jejich význam pro oblast spolu-

práce dnes. Tím byla slavnostní

oficiální část vzpomínkové slav-

nosti ukončena. Sobota dopoled-

ne byla určena k prohlídce Varny.

Prohlédli jsme si mauzoleum Vla-

dislava Varenčika, který padl v bit-

vě s Turky, Archeologické muzeum,

kde jsou nejstarší světové památky

zlatých předmětů, seznámili jsme

se se jmény bratří Hermenigald

/Heřman/ a Karel Škorpil, zakla-

datelů bulharské archeologie, pro-

hlédli jsme si centrální náměstí
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s pravoslavnou katedrálou Sv. Bo-

horodičky, divadlo, zbytky býva-

lých římských lázní, zkusili jsme,

jak studené je moře, navštítili

jsme moderní hotel Atlanta, jehož

majitel je původem ze Slovenska,

prohlédli si údajně nejdelší ev-

ropský most pojmenovaný Aspa-

ruchovský a poobědvali se staros-

tou Asparuchovské městské části.

Tento program s námi absolvoval

i zástupce velvyslanectví se svojí

manželkou. Odpolední program

již organizován nebyl. Varna je

i univerzitním městem. Večer jsme

si prohlédli vánoční výzdobu

a slavnostní osvětlení hlavních

ulic a bulvárů. Předvánoční nála-

da byla stejná jako u nás. Na rozdíl

od Pravoslaví např. v Ruské fede-

raci jsou bulharské vánoce časově

shodné s našimi vánočními svátky. 

Vzpomněli jsme Antona Novaka,

bratří Škorpilů, Konstantina Jireč-

ka, který byl carem dokonce jme-

nován ministrem kultury. Jsou

však desítky dalších Čechů, kteří

mají zásluhy nejen na rozvoji čes-

ko-bulharských vztahů, ale i na

konkrétní pomoci v jednotlivých

vědních, kulturních i průmyslo-

vých oborech. Bulharští občané na

to nezapomněli ani nezapomínají.

Mimořádný podíl na udržování

a stálém připomínání těchto histo-

rických faktů má, jak již bylo zdů-

razněno, doc. MUDr Konstantin

Trošev, CSc a jeho manželka /Češ-

ka/ paní MUDr Ludmila Troševová.

Oba jsou autory a překladateli

řady informačních prací a jejich

následné publikace. Doc. Trošev

studoval a pracoval v ČR jako plas-

tický chirurg a jeho paní jako dět-

ská lékařka. Bez jejich práce, zájmu

a obětavosti by jména řady Čechů

byla doma v České republice dáv-

no zapomenuta. Za tuto jejich prá-

ci jsme jim velmi vděčni.

Byly to dva krásné dny stráve-

né u milých bulharských přátel

a oni nám tak bohatě oplatili po-

zornost a přátelství, které jsme jim

věnovali my při jejich návštěvě

v září u nás. 

/ fi /

Lampiónový průvod za pohádkou (30. 10. 2010)

Letošní lampionový průvod

vám zase otevřel bránu do pohád-

kového světa. Přísný, ale dobroti-

vý Strážce lesa se svou Bílou paní

provedli spořádaný mnohohlavý

dav od Ctěnického zámku kolem

Vodníků a Rusalek, peklem – kde

to jen vřelo a dále pak kolem Kře-

mílka a Vochomůrky až k Čaro-

dějnicím a ohnivým mužům a že-

nám, kteří nám předvedli své

kouzelné umění (fireshow). At-

mosféru průvodu dokreslily další

postavy jako byl například Hejkal,

Andílek, Mumie, Smrťák, Červená

Karkulka a Démoni.

Poprosila jsem jednu čertici,

aby vám přiblížila věc z jiné strán-

ky…

Do pekla nám z Vinoře zavolali

někdy kolem srpna. Nabízeli pár

kvalitních malých dušiček výmě-

nou za pořádný kotel v lese, kudy

organizátoři povedou účastníky

lampiónového průvodu. Nabídka

zajímavá, čili teď už zbývala otáz-

ka, zda to vzít či nevzít. Inu, přija-

li jsme to. Museli jsme se 30. října

dostavit do jakési budovy, kde nás

do čehosi navlékli, abychom prý

vypadali jako čerti. Moc jsme tomu

nerozuměli, myslili jsme, že naše

husté kožichy budou stačit. Evi-

dentně to bylo málo. Poté nás za-

vedli do takového pěkného údo-

líčka v lese, kde jsme jen čekali

Ze Ïivota Vinofie
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a čekali a čekali. Konečně se ozva-

li zvuky blížícího se průvodu. Du-

šičky se přihrnuli a jen křičeli,

když jsme na ně trochu bafli. Dva

naši čerti dokonce unesli Bílou pa-

ní. Chtěli jsme si ty všechny duše

odnést do pekel, ale ouha, přes bí-

lou čáru, značící konec „pekla“ to

nešlo. Takže jsme vystrašené děti

mohli jen z povzdálí děsit, ale vzít

jsme si je nemohli. Fakt pekelně

odměněná práce… Nu což, alespoň

jsme se pobavili a vytáhli paty

z pekla. Po skončení průvodu nás

čekalo ještě jedno překvapení – fi-

reshow. I když jsem v pekle od-

jakživa, nikdy by mě bývalo nena-

padlo, co všechno se dá dělat

s ohněm. Ti smrtelníci ho dokon-

ce polykali a vyfukovali! Nakonec

jsme se svými soupekelníky do-

spěli k závěru, že ty hry s ohýnky

vyvážily to ohromné množství du-

ší, co nám ten večer unikla. Příští

rok bychom si to rádi zopakovali.

Ale to už nám ty roztomiloučké ra-

tolesti rozhodně (checheche) neu-

tečou… Těšte se!

Čertice (Anna Malá)

Závěrem bych chtěla jako orga-

nizátorka poděkovat všem bytos-

tem, které se mnou nechaly umlu-

vit a přišly mi pomoci (letos vás

bylo neuvěřitelných 25), panu sta-

rostovi, firmě Imramovský a rodi-

ně Skapových za zapůjčení techni-

ky, dále pak svojí rodině, která mě

v tomto dění všemožně (fotogra-

ficky, účinkováním a gulášem)

podporuje a Kulturní komisi za fi-

nanční záplatu na fireshow, kte-

rou zařídil Vašek „Damian“ Křika-

va-ohnivý plivník.

Vaše Bílá paní 

(Jana Česáková Hyklová)



Opět upozorňujeme na mož-

nost bezplatného uložení odpadů

ve sběrných dvorech, popřípadě

za nepatrnou částku. Není možné

pochopit člověka, který si dá prá-

ci, aby naložil na auto odpad a mís-

to do sběrného dvora ho vyveze

na veřejné prostranství. Možná

ušetří pár kilometrů, možná ne-

patrný poplatek, na druhé straně

riskuje až půlmilionovou pokutu...

A především – ničí životní pro-

středí nám všem.

18

7. 11. se konalo v kos-

tele Povýšení sv. Kříže

provedení smuteční mše

Wolfganga Amadea Mo-

zarta Requiem d moll, 

K. 626. Vystoupili sólisté,

Pěvecký sbor Camerata

Praha pod vedením Ve-

roniky Dvořáčkové-Žofá-

kové a komorní orchestr

FAR MUSICA. 

Úklid černé skládky Štěpánovská

Koncert Requiem

13.–14. 11. 2010 se konala brigáda na úklid černé skládky ve Štěpánovské ulici. Díky firmě Stavebniny

Dlabač, její technice a jejím zaměstnancům, stejně jako několika tradičním brigádníkům, se podařilo zlikvi-

dovat jednu tunu odpadů. Je i na každém z nás, abychom si hlídali čistotu našeho životního prostředí. Tato

akce probíhala za dohledu Policie ČR, která přislíbila častější monitoring těchto lokalit.
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Svatomartinské slavnosti na zámku Ctěnice aneb: Přijel k nám bílý kůň...

Rozsvícení vánočního stromu na Vinořském náměstí

Na 13. 11. 2010 byl na zámku Ctěnice připraven krásný program pro děti i dospělé, dobré jídlo a příjemná

atmosféra. I když jsme se v tento den nedočkali sněhové nadílky, Martin na bílém koni do Ctěnic přece jen při-

jel. Děkujeme pořadatelům i účastníkům. Budeme se těšit na další akce připravované na konec letošního roku.

Svatomartinské oslavy proběhly 13.11. také v restauraci „U Černínů“ při husičce, hře a zpěvu Ilony

Stryové a na Hoffmanově dvoře, kde se ten den konal „Country bál“.

Sešel se rok s rokem a opět jsme

se v podvečer začínajícího adven-

tu 28.listopadu setkali na Vinoř-

ském náměstí, pod ozdobeným vá-

nočním stromečkem. 

Po krátkém uvítání panem sta-

rostou a po milých slovech pana

faráře se stromeček rozzářil.

K umocnění této sváteční atmo-

sféry přispěly nejen děti z mateř-

ské školy Vinoř, coby roztomilí an-

dílci, ale také pěvecký sbor dětí ZŠ

a pěvecké sdružení Upanišady,

v jejichž podání zaznělo několik

vánočních koled a písní. 

Krásnou tečkou za tímto svá-

tečním podvečerem, byl 1.advent-

ní koncert v podání dětského pě-

veckého sboru Kamarádi, tradičně

pořádaný v místním kostele.

Děkujeme za vystoupení všem

účinkujícím i organizátorům a všem

návštěvníkům za hojnou účast.



tentokrát do Poslanecké sněmovny Parlamentu české republiky.
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Je přesně devět hodin ráno , úte-

rý 23. 11. 2010. Vyhřátý luxusní au-

tobus je téměř do posledního místa

naplněn vinořskými občany. Něk-

teří v civilu, většina v krásných kro-

jích baráčníků a to včetně pana sta-

rosty. Kolem autobusu ještě

prochází paní Fišarová, která jde na

nákup. Není to ani pár sekund a již

také sedí v autobuse. „Zlanařil“ jí

sám pan starosta. A důvod? 

Jede se na exkurzi do Poslanec-

ké sněmovny Parlamentu české re-

publiky. Vinořské občany na něj

pozvala sama předsedkyně parla-

mentu, paní Miroslava Němcová.

Starosta zavelí a autobus se roz-

jíždí vstříc novým zážitkům.

Jak by řekl klasik Jára Cimrman,

počasí nám opravdu přeje. Posuď-

te sami: teplota 3°C , tlak 1002hPa,

rosný bod -2°C , zataženo, deštivo... 

Nevadí, vyrážíme. Autobus bez

problému projíždí celou Prahu

a zastavuje na parkovišti na Klá-

rově. 

Dal‰í epochální v˘let

Počasí je opravdu nemilé

Nejlépe je na tom pan Horák, kte-

rého doprovází dětská starostka.

Všichni vystupují. Pan starosta slíbil pro čtrnáct méně pohyblivých 

lidí odvoz parlamentní „dopravkou“ a jak řekl, tak bylo.

Ostatní roztahují deštníky a pěšky se přesunují k parlamentu.
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Cestou míjíme krásné památky staré Prahy.

Po několika zastávkách ve vchodech, které ale ne-

patří poslanecké sněmovně, konečně dorážíme na

místo. Téměř zároveň přijíždí i pan starosta se zbyt-

kem baráčníků s parlamentní dopravou.

U vchodu potkáváme pana Jana Floriána , který se

vítá s naším starostou. Ten má však plné ruce práce

s dárky...

Celá naše výprava byla

usazena v uváděcí míst-

nosti. Pan Jan Florián

nás uvítal v parlamentu

a pronesl krátkou řeč.

Pan starosta poděkoval

za vřelé přijetí..
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Poté mezi nás zavítala sama paní předsedkyně. Při-

vítala se s panem starostou a zároveň se pozdravila

s každým z nás. Jak je vidět z obrázku, dárek jí evidentně potěšil.

Paní předsedkyně nás seznámila s fungováním parlamentu a pověděla nám i další zajímavosti o které se

člověk v běžném shonu každodenního života ani moc nestará a bere je jako samozřejmost.
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Všichni společně jsme si pak vyzkoušeli, jak by se této zemi vládlo „po vinořsku“... 

Jednací sál je vskutku nádherný.
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Paní předsedkyně se s námi všemi rozloučila

a omluvila se , měla bohužel další návštěvu.

Je vidět , že je opravdu pracovně vytížený člověk.

Na cestu nám zamával i kamenný symbol naší stát-

nosti , Český lev.

To byl náš poslední pozdrav. Všichni jsme si v šatně vyzvedli naše svršky , u východu odevzdali průkazky

pro návštěvy a vydali jsme se na zpáteční cestu.

Většina jela připraveným autobusem. Já jsem to vzal s mojí mamkou procházkou a cestou jsem si ještě vy-

fotil pražské panorama s náznakem vycházejícího sluníčka.

Jistě se již všichni společně těšíme na další výlety za poznáním.                                             Petr Lichtenberg

V závěru našeho pobytu v jednacím sále nám 

pan fotograf udělal společnou fotku..



V září a říjnu si v programu Kulturně vzdělávací-

ho centra Vincet našel každou středu a čtvrtek své

místo projekt českobudějovické společnosti Attave-

na, o.p.s. s názvem V PRÁCI JAKO DOMA. V rámci něj

zde probíhaly bezplatné počítačové kurzy pro rodiče,

kteří se připravují na návrat do práce. Kurzů se účast-

nilo 24 maminek, z čehož bylo 18 na rodičovské do-

volené, 4 v evidenci ÚP a 2 v domácnosti. Kurzy skon-

čily 27. října, kdy v závěrečném testu prověřil lektor

Bohumír Brácha získané znalosti účastnic v progra-

mech MS Word, MS Excel, internet a správa souborů

a složek. Téměř dvouměsíční snažení účastnic přine-

slo své ovoce. Maminky v testu obstály výborně, kro-

mě jedné se jej podařilo splnit všem, a to převážně

se ztrátou pouze několika málo bodů z maximálně

možných. 

V konečném hodnocení kurzů se zúčastnění shod-

li na tom, že každá lekce byla pro ně vlastně určitou

společenskou událostí a přinesla jim nejen možnost

zlepšení počítačových dovedností, ale i získání no-

vých zážitků a přátelství. Kurzy byly zakončeny pře-

dáním celostátně platného osvědčení o rekvalifikaci

z rukou lektora kurzů, místostarostky Mgr.Ivety Bou-

šové a starosty Vinoře pana Františka Švarce a poté

posezením zúčastněných s dortem, který maminky

připravily jako poděkování za kurzy. 

Projekt „V práci jako doma“ byl financovaný Ev-

ropským sociálním fondem a rozpočtem hl. m. Pra-

hy a probíhal po dva roky do konce října 2010 v okra-

jových částech Prahy. Zapojilo se do něj celkem 301

žen a 4 muži. Kurzy ve Vinoři byl celý projekt zakon-

čen. Velké poděkování za to, že zde projektové akti-

vity mohly proběhnout patří Vítu Mokrému, vedou-

címu centra Vincent a zastupitelům Městské části

Praha-Vinoř.  

Za tým Attaveny, o.p.s. Jitka Šimková, koordiná-

torka projektu

Maminky v počítačovém testu uspěly

Pohádka o Pejskovi a kočičce
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Ze Ïivota Vincenta a Bubliny

Občanské sdružení PRIMA DEN

uspořádalo ve Vincentu v pátek

29. 10. „Promítání pohádky aneb

To jsme byli ještě malí“ tentokrát

O pejskovi a kočičce. 



Ve čtvrtek 18. listopadu usku-

tečnilo občanské sdružení Škoví-

nek ve spolupráci s kulturním

centrem Vincent přednášku na té-

ma „Školní zralost“. Lektorkou by-

la Mgr. Veronika Brandejsová,

dětská psycholožka, která v sou-

časné době pracuje jako školní

psycholožka na pražské základní

škole. Během přednášky se účast-

nice (5 učitelek z MŠ Vinoř a 4 ma-

minky) dozvěděly, jaká jsou kri-

téria pro stanovování školní

zralosti u předškolních dětí. Škol-

ní zralost byla podrobně popsána

v následujících oblastech: tělesná

vyspělost a zdraví, grafomotorika

a vizuomotorika, řeč, sluchové

a zrakové vnímání, vnímání pro-

storu a času, pozornost a pracovní

návyky, emocionálně-sociální zra-

lost, sebeobsluha a samostatnost.

Během přednášky měly účastnice

možnost ptát se na vše, co je zají-

má nebo se podělit o vlastní ná-

zory či zkušenosti na dané téma.

Rozvinula se bohatá diskuze. Zá-

Přednáška na téma „Školní zralost“
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Ve dnech 10. a 11. listopadu

2010 proběhl v prostorách Vincen-

ta, vinořského kulturního a vzdě-

lávacího centra počítačový kurz,

v rozsahu 12 vyučovacích hodin,

zaměřený na práci s programem

Microsoft PowerPoint. Kurz zajiš-

ťovala společnost Attavena, o. p. s.,

z Českých Budějovic. Během kurzu

si všechny účastnice nejenom prak-

ticky vyzkoušely téměř všechny

možnosti tohoto programu na tvor-

bu prezentací, ale seznámily se

i s pravidly pro tvorbu působivých

prezentací a s nejčastějšími chyba-

mi, kterých se mohou při tvorbě

dopustit. Kurzu, původně plánova-

ného pro 12 účastníků, se nakonec

vinou nemoci zúčastnilo pouze 11

zájemkyň, převážně z řad absol-

ventek rekvalifikačních kurzů, po-

řádaných ve Vincentu v rámci pro-

jektu „V práci jako doma“. Během

kurzu bylo zajištěno hlídání dětí

v Mateřském centru Bublina.

Mgr. Vladimír Kabele, 

lektor Attavena, o.p.s.

Počítačový kurz POWER POINT 

Tanečky pro nejmenší ve Vincentu 

Ve středu 3. 11. proběhla ve Vincentu

první hodina taneční školy HIT pro děti

od čtyř let. Obsahem výuky je pohybová

průprava, prvky baletu, tanečky. Kurz ve-

de pí. Hana Jozová Dluhošová- absolvent-

ka konzervatoře J. Ježka, členka Svazu uči-

telů tance Praha, lektorka s více jak 10ti

letou praxí s výukou tance pro děti. Více

info na http://tanecniskola.kvalitne.cz
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Mikulášská nadílka 

Poděkování:

věrem doporučila Mgr. Brandej-

sová účastnicím, aby v případě, že

potřebují u konkrétních dětí po-

soudit jejich školní zralost, kon-

taktovaly některou z pedagogicko-

psychologických poraden, kde

pracují odborníci, kteří jsou při-

praveni pomoci při určování při-

pravenosti dítěte na školu. 

Kateřina Hájková, 

Škovínek, o.s.

Děkuji H. Cimermanové, K. Lowensteinové, Z. Bartošové, R. Chadžievě, H. Jozové- Dluhošové, D. Nesládko-

vé, P. Strakové, V. Růžičkové, Z. Hromadové, D. Švarcrové a M. Lichtenbergové za laskavost a skvělou práci

pro Vincent.  

Vít Mokrý, ředitel

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ PROŽÍTÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ 

A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2011.
M. Lichtenbergová a Vít Mokrý, Vincent Vinoř

V pátek 3.prosince  přišli do Vincenta Mikuláš, čert a anděl. Děti jim zarecitovaly, zazpívaly a ty co zlobily,

slíbily, že už budou hodné. Za odměnu dostaly balíček plný sladkostí. 



H L E D Á M E  A K T I V N Í  M A M I N K Y
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.

e- mail: vincent@praha-vinor.cz

TA N E Č K Y  P R O  N E J M E N Š Í  V E  S T Ř E D U
Taneční škola HIT pořádá každou středu 10.00 –10.45 hod. od 3. 11. 2010 ve Vincentu TANEČKY PRO NEJ-

MENŠÍ (děti od 3 let). Obsahem výuky je pohybová průprava, prvky baletu, tanečky (polka, valčík, disko

a jiné na motivy dětských skladeb). Vyučuje Hana Jozová-Dluhošová, absolventka konzervatoře J. Ježka,

členka Svazu učitelů tance Praha, lektorka s více jak 10ti letou praxí tance pro děti, absolventka SZŠ.

Informace a přihlášky: 286 857 448, nebo 602 194 636, 

e-mail: ts.dluhosova@volny.cz, www.tanecniskola.kvalitne.cz

28

Knižní přírůstky ve vinořské knihovně

Vrazi z internetu – Zpověď 
sériových vrahů

Berry-Dee Christopher

Klub záhad – Upíří rakev
Brezina Thomas

Klub záhad – Muž s ledovýma
očima

Brezina Thomas

Klub záhad – Kluk ze záhrobí
Brezina Thomas

Klub záhad – Zámek přízraků
Brezina Thomas

Agonie•Cook Robin

Krakatit•Čapek Karel

Kdyby dinosauři žili dnes
Dixon Dougal

Ježíš a jeho příběh
Drijverová Martina

Ideal Army Blues•Drnek Jan

Hoši jako květ•Drnek Jan

Konec soužití Čechů a Němců
v Československu

Fajmon Hynek

Dusivé objetí•Fajmon Hynek

Jak získáte od starosty to, 
co potřebujete
Fajmon Hynek

Ještě mně nezabíjej•
Fielding Joy

Kniha pro správné holky – Jak
skvěle zvládnout každou situaci

Foster Juliana

Mars a Venuše v ložnici
Gray John

Nářek ze tmy
Hammerová Zdenka

Virginin monolog – Proč je 
stárnutí skvělé

Ironside Virginia

Elvíra•Dagmar Kludská

Když ptáčka lapají
Molcarová Václava

Testament•Morrell David

Zuzka a poníci – Divoký poník
Mueller Dagmar H.

T.M.A•Němec Martin

Toridi – Za útesem leží svět
Nopová Stanislava

X Terra Inkognita
Nopová Stanislava

Kniha pro správné kluky – Jak
skvěle zvládnout každou situaci

Oliver Martin

Zloděj vody•Pastor Ben

Euro versus koruna
Pečinková Ivana

Spolek osamělých srdcí
Pecháček Ladislav

Nejkrásnější česká říkadla
Pechová Ladislava

Holubí pošta•Ransome Artur

Smrtící rozdělení
Roberts Nora

Kuchařka pro kluky a holky
Rytířová Helena

Povídky•Zdeněk Svěrák

Tereza•Váňová Magdalena

Když jde malý bobr spát
Vodňanský Jan

Dívčí rozhovory o tom, co ti ani
starší sestra nepoví

Weston Carol

Ježíšek vypráví o vánočních 
tradicích

Ber František

Lexikon zemí světa
Kartografie Praha

Cestománie I., II., III. a IV.

Ladislav Smoljak hrající, bdící
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K E R A M I K A  H R O U  V E  S T Ř E D U
kroužek vhodný pro děti od 4 let.Vždy ve středu od 15 do 16 hodin 

Více info mail: knihovna@praha-vinor.cz

ORIENTÁLNÍ TANCE VE VINCENTU OD 22.9.2010 KAŽDOU STŘEDU
16:00 – 17:00 kurz pro děti od 6 – 16 let (1.100,- Kč/ kurz, 14 hodin)

18:00 – 19:00 kurz pro ženy a dívky (a odvážné muže) mírně pokročilé

19:00 – 20:00 kurz pro ženy a dívky (a odvážné muže) začátečnice

(kurz pro mírně pokročilé a začátečnice 1.400,- Kč/ kurz, 14 hodin)¨

Kurzy povedou lektorky Dominika Nesládková a Iveta Macháčková.

Přihlášky zasílejte pí. Nesládkové, info@djamila-ruya.cz , tel: 776 714 718,
www.djamila-ruya.cz

H U D E B N Í  K U R Z Y  V E  V I N C E N T U  V Ú T E R Ý :
VÝUKA HRY NA HUDEBNÍ NÁSTROJ – klavír, kytara (elektrická i akustická), flétna. 

Učíme se hrát pro vlastní potěšení, hrajeme písničky, které si sami vybíráte. 

Výuka bude probíhat v Kulturním a vzdělávacím centru VINCENT.

Více informací na www.pavelhokr.cz. Kontakt: e-mail: pavelhokr@volny.cz
telefon: 608 745 262.

K U R Z Y  P I L AT E S  V Ú T E R Ý
Pilates je cvičení, které vyvinul Joseph Hubertus Pilates před více než 100 lety. 

Inspiroval se ve starých kulturách. Cílem je propojení a vědomá souhra těla a mysli.

Cvičení rozvíjí koordinaci, sílu, rovnováhu, flexibilitu a dýchání. 

Propracovává zádové, břišní a hýžďové svalstvo, svaly jako základ správného držení těla.

Lektorka: Pavla Straková, instruktorka PILATES LEVEL 1

Kdy: vždy v úterý od 18.00 a od 19.00 hodin

Kde: VINCENT, Opočínská 364, Praha 9 – Vinoř

PŘIHLÁŠKY A INFORMACE: vincent@praha-vinor.cz

V Ý T VA R N Í Č E K  V Ú T E R Ý
Nová aktivita ve Vincentu. Každé úterý od 16 hodin probíhá výtvarka pro děti od 4 let Výtvarníček.

Kurz vedou dvě studentky střední výtvarné školy, obor grafický design.

Věříme, že budou malí výtvarníčci pracovat s radostí a s kroužkem budou spokojené děti i jejich rodiče.

Více info mail: knihovna@praha-vinor.cz

J A Z Y KOV É  K U R Z Y  V E  V I N C E N T U :
Anglický jazyk, italský jazyk, německý jazyk

Více info mail: vincent@praha-vinor.cz



bude v úterý 25. a středu 26. 1.

2011 vždy od 13 do 17 hodin. K zá-

pisu vezměte kromě budoucího

prvňáčka i jeho rodný list a svůj

občanský průkaz. Pokud se někdo

nemůže v tomto termínu dostavit,

může si na ředitelství školy do-

mluvit předem náhradní termín.

Pokud naši školu neznáte, schůz-

ka pro zájemce z řad rodičů bu-

doucích prvňáčků je ve čtvrtek 9.

12. ve školní jídelně od 17 hodin.

bude 23. a 24. 3. 2011 od 13 do

17 hodin. K zápisu je potřeba ob-

čanský průkaz zákonného zástup-

ce, který má trvalé bydliště ve Vi-

noři nebo spádové obci – dítě brát

s sebou nemusíte. Pokud se budete

do Vinoře stěhovat, potvrzení

z místního úřadu o budoucím trva-

lém bydlišti, pokud žijete ve Vino-

ři v podnájmu, nájemní smlouvu.

U zaměstnaných matek potvrzení

od zaměstnavatele. Protože se plá-

nuje otevření dalších dvou tříd MŠ

v budově staré školy, budeme při-

jímat zřejmě více než 100 dětí.
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Zápis do prvního ročníku ZŠ

Zápis do MŠ

Ze Ïivota ‰koly

v pondělí 13. 12.od 16:30 h vy-

stoupí pro rodiče žáci navštěvují-

cí kroužky flétny, dramatický, sbor

1.–3. tř. a kytary se svým vánoční

programem ve školní jídelně. Ve

středu 15. 12. pořádá 1.–3.třída

vánoční zpívání na schodech

v 16:30 h na dvoře školy. Žáci

4.–9. ročníku mají vánoční besíd-

ku ve čtvrtek 16. 12. v 17 h ve škol-

ní jídelně. Na všechny akce srdeč-

ně zveme. 

11.–12. 12. 2010 pořádáme

v naší tělocvičně celostátní turnaj

žáků kategorie do 13 let v bad-

mintonu – přijďte se podívat.

20. 12. 2010 od 8:30 h pro-

běhne v naší tělocvičně XXV.roč-

ník tradičního vánočního turna-

je ve stolním tenise – diváci vítáni. 

21. 12. 2010 od 16:30 h pořádá-

me badmintonový turnaj pro ro-

diče s dětmi – děti z kroužku sku-

pina B (případně C), 22. 12.opět

od 16:30 h totéž – děti z kroužku

skupina A.

od 5. do 12. 2. 2011 se uskuteční lyžařský výcvikový zájezd pro žáky

7.–9.ročníku do Strážného v Krkonoších.

Vánoční besídky Sport

Připravujeme
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Evaluační činnost školy

Vánoce se Světluškou

Divadlo „Housle na stromě“

Důležitou součástí školního

vzdělávacího programu je sebe-

hodnocení – autoevaluace školy.

Provádí se různými způsoby, pro-

stým pozorováním, zadáváním do-

tazníků rodičům, žákům a učite-

lům, účastí na národním testování

společnosti SCIO. Tyto testy usku-

tečňujeme v 6. a 9. ročníku. Žá-

kům je hradíme z prostředků ško-

ly. Žáci 6. ročníku absolvovali test

z českého jazyka, matematiky

a obecných studijních předpokla-

dů, žáci 9. ročníku navíc z anglic-

kého jazyka a někteří i z němec-

kého jazyka. Testy provádějí žáci

na počítači a vybírají vždy jednu

správnou odpověď ze čtyř mož-

ností. Testy jsou koncipovány tak,

aby ukázaly, jak žák využívá své

studijní potenciály, jaké jsou jeho

výsledky ve škole ve srovnání se

skutečnými žákovými možnostmi.

Každý žák obdrží podrobnou pí-

semnou zprávu o svých výsled-

cích, žáci v devátém  ročníku i do-

poručení týkající se středoškol-

ského studia. 

Škola získá informaci nejen

o tom, jak využívá a rozšiřuje žá-

kovy schopnosti, ale i srovnání

s ostatními základními školami

a gymnázii v republice. S výsled-

ky testů vás seznámíme v příštím

čísle. 

J. Hrubá

Na předvánoční období chystá-

me pro žáky 4. – 9. tříd Vánoce se

Světluškou. Je to součást školního

projektu Srdce na dlani, jehož cí-

lem je seznámit žáky s různými

aspekty života nevidomých a lidí

se zbytky zraku. Již nyní zkoušíme

různé činnosti, při kterých si žáci

zakryjí oči šátkem.Tady ocení, ja-

ký význam má pro člověka zdravý

zrak, uvědomí si potíže nevido-

mých v každodenním životě. O Vá-

nocích proběhne velká soutěž dvo-

jic, kdy jeden žák bude mít zakrytý

zrak a druhý bude vodič. Dvojice

budou plnit různé úkoly, za které

získají body, na závěr vyhlásíme

vítěze a odměníme je.

Takové Vánoce jsme pro žáky již

připravili před čtyřmi lety a set-

kaly se s velkým ohlasem. Doufá-

me, že i letos naše žáky potěšíme

a přejeme jim mnoho úspěchů

v soutěži.                           J. Hrubá

Ve školním divadle „Housle na

stromě“ proběhl konkurz na nové

herce. Děti se snažily ze sebe do-

stat to nejlepší. Někteří tančili

a zpívali, jiní recitovali (např.i bás-

ně z vlastní tvorby) a ti zvláště od-

vážní se pokusili o pantomimu ne-

bo scénku. Nově jsme přijali 9

dětí. Soubor se nám tedy rozrostl

na 25 stálých členů, takže dobře

zvládáme i davové scény. Nej-

mladší herci jsou z mateřské škol-

ky a ti nejstarší, kteří byli u začát-

ků školního divadla, už jsou v 8.

třídě. 

A na co Vás chceme v příštím ro-

ce pozvat? Obnovujeme předsta-

vení pohádky Mrazík, ovšem ve

zcela jiném a novém hereckém ob-

sazení. S velkým nadšením se pus-

tila do nastudování převážně



mladší část souboru. Tentokrát se

na nás můžete podívat do Soko-

lovny, kde se pokusíme zvládnout

prostor pódia. Pohádku zahraje-

me koncem ledna, termín bude

upřesněn. Se staršími dívkami

jsme se pustily do těžší herecké

práce, kterou je „divadlo jednoho

herce“. Zatím se herečky (13-

14let) statečně potýkají se svými

monology, které proloží tancem.

Toto vystoupení bude určeno pro

rodiče a dospělé diváky.

Děkujeme všem za podporu

a těšíme se na některém z našich

představení.

S. Tomková 

V prvním kole přijímacího říze-

ní na střední školy (včetně vícele-

tých gymnázií) může uchazeč po-

dat až tři přihlášky.

Přihlášky podává zákonný zá-

stupce nezletilého uchazeče na

předepsaném tiskopisu řediteli

příslušné střední školy do 15. břez-

na 2011, na obory s talentovou

zkouškou do 30. listopadu 2010.

Přijímací zkouška pro první ko-

lo přijímacího řízení, pokud o je-

jím konání ředitel střední školy

rozhodl, se koná v pracovních

dnech v termínech od 22. dubna

do 7. května 2011, talentové zkouš-

ky na umělecké obory probíhají

v lednu 2011.

Ředitel střední školy může vy-

hlásit další kola přijímacího říze-

ní, pokud v prvním kole nenaplní

předpokládaný počet studentů.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané

střední škole potvrdí uchazeč nebo

jeho zákonný zástupce odevzdáním

zápisového lístku řediteli střední

školy, a to nejdéle do pěti pracov-

ních dnů ode dne, kdy bylo ucha-

zeči doručeno rozhodnutí o přijetí.

Přejeme všem našim odcháze-

jícím žákům mnoho úspěchů.

Iva Křemenová, 

výchovný poradce
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Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2011/2012

Ze Ïivota ‰kolky

Školní rok je v plném proudu.

Připadá nám, že čas hrozně běží,

ale ono to tak trochu bude tím, že

nám jedna akce střídá druhou

a jen co jsme plni dojmů a zážitků

z jedné prožité události, už se mů-

žeme těšit na další. 

Stalo se již tradicí, že děti z Ma-

teřské školy ve Vinoři se aktivně

zapojují do společenských akcí

v obci. Hned v září jsme se zúčast-

nili slavnostního otevření nové

bezbariérové služebny městské

Ve školce se děti nenudí…
policie. Připravili jsme program

a namalovali obrázky pro městské

strážníky, kteří se o nás v obci sta-

rají. Také básničky přímo pro ně

měly úspěch. Za odměnu dostaly

děti mnoho drobných dárečků

a pochutnaly si na koláčcích. Kdo

byl na první posvícenské zábavě

pěti spolků, určitě si všiml dětské

výzdoby, o kterou se také postarali

naši předškoláci. Velkou událostí

pro Vinoř a samozřejmě pro ma-

teřskou školu byla návštěva před-

sedkyně PSPČR Miroslavy Němco-

vé. Několik předškoláků se zúčast-

nilo její besedy, předalo květinu

a potěšilo básničkou, která paní

předsedkyni očividně dojala. Bylo

to skutečně velmi spontánní a mi-

lé setkání. V říjnu jsme navštívili

divadlo v Horních Počernicích,

tam jezdíme několikrát během šk.

roku. Tradičně již slavíme Hallo-

ween, který si i letos děti náramně

užily. Ať to bylo přivítání „pohád-

kové dýně“, plnění strašidelných

úkolů mladšími dětmi na zahradě

či diskotéka na zahradě, kde se se-
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šly všechny předškolní děti. Teď

už se těšíme na divadelní předsta-

vení „Trampoty Čerta Huberta“,

s kterým k nám přijede divadelní

společnost Koloběžka. 28.11. ne-

budou předškoláci chybět při za-

hájení Adventu u rozsvíceného

stromu, 2.12. se sejdeme s rodiči,

Mikulášem, Čertem a Andělem ve

školní jídelně na besídce. Děti s ra-

dostí a chutí připravují program

a čekají, zda se bude líbit a za-

slouží si nadílku. Málokdy se zmi-

ňujeme o našich paních kuchař-

kách a přitom první co chtějí děti

ráno od maminek vědět je, co dob-

rého nám paní kuchařka dnes

chystá. Aby to nebylo rodičům lí-

to, vymyslela si paní Brožová s pa-

ní Dvořákovou překvapení a na

Mikulášské besídce rodičům při-

praví občerstvení. Zrovna takové,

jaké připravují dětem ve školce.

Zúčastníme se i Mikulášských trhů

ve Vinoři, kde se předvedou děti

ze všech tříd. Vánoční výlet si letos

zpestříme ve svíčkárně v Šestajo-

vicích. Zde si děti samy ozdobí

svíčky, budou kapat vosk, uvidí,

jak se vyrábí mýdlo a venku se tě-

šíme na zvířátka v mini farmě. Ve

školce si na Vánoce uděláme krás-

nou atmosféru, povíme si něco

o tradicích a s napětím budeme če-

kat, zda něco najdeme pod stro-

mečkem. K Vánocům patří vánoč-

ní hudba. O tu se nám každoročně

stará Muzika Špalíček Praha. 

Od ledna již máme naplánováno

spoustu akcí. Namátkou vyjmenuji

některé z nich. Před zápisem do ZŠ

navštívíme s předškoláky naše ka-

marády v 1.třídě. Čeká nás karne-

val, klauniáda, kouzelník, divadel-

ní představení, hudební

představení, jarní koncert, návště-

va Čarodějnice, Olympiáda, výlet

a mnoho dalšího.

Mezi velkou událost pro děti

a možná i pro rodiče bude jistě pat-

řit pořádání školky v přírodě ve

Velké Úpě na rozhraní května

a června. Přihlásilo se 49 dětí. ŠVP

bude zaměřena sportovně a příro-

dovědně. Na závěr školního roku,

kdy se loučíme s předškoláky, nás

vždy přijde navštívit pan starosta

Švarc i ředitel ZŠ a MŠ pan Teller. Ji-

nak tomu nebude ani letos. 

Zmíním se ještě o kroužcích,

které v MŠ nabízíme pro před-

školní děti. Je to kroužek výtvarný,

hudební, kroužek anglického ja-

zyka a flétny. Ve 2. pololetí jezdí-

me s dětmi na kurzy plavání. Na-

bídka je pestrá. Hodně jsme již

prožili a hodně je toho před námi.

Tak ať se dětem ve školce líbí. 

Jana Kovářová, 

zástupce pro MŠ
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Ze Ïivota vinofiské farnosti

Protože Bůh byl štědrý k nám,

chceme i my být štědří. Připravu-

jeme dárky, budeme spolu při

štědrovečerní večeři.

Znám už delší dobu jednoho pá-

na, který touží, aby se alespoň na

Štědrý den sešel se svojí rodinou.

která se rozpadla též jeho vinou.

V něm jsem nahlédl do bolesti člo-

věka, kterému chybí lidská blíz-

kost těch, kteří byli a nyní znovu

jsou jeho drahými. To mne inspi-

rovalo k přání, abychom byli sna-

živější v usmíření i v přátelství

s lidmi opuštěnými.

Jistě budeme rádi s našimi blíz-

kými - Bohu díky, že je máme - ale

mějme oči, srdce i ruce otevřené

i pro ty, kterým blízkost lidí chybí.

Váš farář Pavel Jančík

Prožíváme opět krásnou dobu vánoční.

Přehled bohoslužeb o Vánocích v kostele Povýšení sv. Kříže ve Vinoři:

Na Štědrý den zveme všechny, kdo chtějí ozářit svůj štědrovečerní stůl světlem z Betléma, aby si přišli me-

zi 14. a 16. hodinou do kostela připálit svíčku od Betlémského světla, které do naší vlasti přivezli již tradičně

skauti.

V 16 hodin oslavíme s dětmi v kostele „půlnoční“ bohoslužbou narození Spasitele. Půl hodiny před půl-

nocí si můžete přijít do kostela zazpívat koledy. Slavnostní večer završíme slavnou Půlnoční mší svatou.

Srdečně všechny zveme a přejeme Vám opravdový pokoj a radost ve vašich rodinách po celý sváteční čas. 

Pastorační rada vinořské farnosti.

Den Hodina

14:00–16:00 Betlémské světlo v kostele

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

24:00 Půlnoční mše svatá

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

Neděle 26.12. Sv. Štěpána a Sv. rodiny 9:00 Mše sv. a při ní obnova 
manželských slibů

Pátek 31.12. Sv. Silvestra 17:00 Děkovná mše sv. 

Sobota 1.1. Nový rok, Matky Boží 9:00 Novoroční mše sv.

Neděle 2.1. 9:00 Nedělní mše sv.
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Sport

Prožíváme opět krásnou dobu vánoční.

Milí spoluobyvatelé Vinoře a blíz-

kého okolí! 

Společně s Arcidiecézní chari-

tou připravujeme Tříkrálovou

sbírku 2011.

Ve Vinoři již po třetí potkáme

koledníky v kostýmech tří králů se

zapečetěnými pokladničkami (po-

volení MHMP a pověření Arcidie-

cézní charity). Jako v minulých le-

tech i v roce 2011 se koledování

zúčastní více než 35 dětí a mla-

dých a desítka dospělých.

Vinoř se rozezní zpěvem tří krá-

lů ve dnech 4. 1. (úterý) až 9. 1. (ne-

děle) 2011. Koledníci navštíví také

Satalice, Dřevčice, Cvrčovice, Pře-

zletice, Podolanku i Domov dů-

chodců v Jenštejně (celkem 6 sku-

pin koledníků). Z loňského roku

víme, jak rychle se tato tradice uja-

la, kolik rodin potěšila, vlídné při-

vítání připravily i mnohé podniky

a instituce, často jsme zaslechli, že

jste se na koledníky již těšili. Už

v loňském roce jsme se potýkali

s tím, že některé domy jsme nestihli

navštívit, někteří se koledníků do-

čkali v hodinách, kdy již děti, které

se těšily, spaly. Proto se pokusíme

rozložit koledování do více dnů,

můžete se zapojit, poslat své námě-

ty. Těšíme se na spolupráci s Vámi. 

Cílem tříkrálové sbírky není jen

společně prožít radostné chvíle,

přinést do domovů požehnání,

kus vánoční radosti, ale i otevřít

srdce a nabídnout pomoc těm, kte-

ří ji skutečně potřebují.

Z vybraných peněz budou jako

každoročně podpořeny projekty

Charity :

● Charitní domov pro seniory

v Mukařově, Charitní azylové do-

my pro matky s dětmi v tísni

v Brandýse/L. a Kralupech/Vlt.

● Indie – technická škola Prathi-

bodaya, Bidar

● Bělorusko – podpora vzdělává-

ní dětí a mládeže a dobrovolnictví

pro místní Charitu. 

● V rámci naší lokality chystáme

ve spolupráci s farností podporu

některých iniciativ, které jsou za-

měřeny na prevenci sociálního vy-

loučení (podporují a prohlubují

dobré vztahy mezi lidmi), probí-

hají nízkoprahově (vstup není ne-

omezen). 

V tisku, rozhlase i televizi bude-

te informováni o celé akci, v regio-

nu budeme informovat o sbírce ja-

ko v minulých letech v místním

tisku.

Marie Nováková Ing. Mgr. 

koordinátor sbírky 

(novakpm@volny.cz)

Mail označte nadpisem tříkrá-

lová sbírka

Fotbal
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Rybáři

30. listopadu se uskutečnil vý-

lov hned dvou vinořských rybní-

ků. Biologického rybníku u zám-

ku a rybníku Malá Obůrka. Kapra

vyloveného z rybníku Malá Obůr-

ka můžete obdivovat na titulní

straně.

Ze Ïivota spolkÛ

Vinořské pěnice by rády nalá-

kaly do svých řad další členky

(i členy). Chtěly bychom oslovit

nové obyvatele Vinoře, ale samo-

zřejmě každého, kdo rád zpívá.

Náš repertoár tvoří hlavně mant-

ry a různé písně z naší vlastní tvor-

by, týkající se Vinoře. Poslechnout

si nás můžete každé úterý od

18:30 hod v budově nové školy,

hlavní vchod z Prachovické ulice.

Kontakt 608 372 804

20. 11. byla ukončena fotbalová sezóna naší přípravky. Je třeba poděkovat všem, od trenérů, malých hrá-

čů až po rodiče, že se ze všech sil snaží navázat na úspěšné sportovní dějiny vinořského fotbalu. Ten samý den

byla otevřena i nově rekonstruovaná a zařízená klubovna s příjemným posezením, kde děti hned předaly ma-

lý dárek našemu Čestnému občanovi, Jirkovi Čadkovi při příležitosti jeho 75. narozenin. Ke gratulaci se při-

dáváme všichni.

Upanišady



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

☞ AUTODOPL≈KY – zimní v˘bava, snûhové fietûzy od 299 Kã,-
vãetnû DPH, nemrznoucí smûsi, autolékárniãka apod.

☞ Dle dohody zajistíme i odvoz autovraku

☞ ZAJI·TùNÍ OPRAVY HAVAROVAN¯CH AUT A VY¤ÍZENÍ
POJISTN¯CH UDÁLOSTÍ

☞ MONTÁÎ TAÎNÉHO ZA¤ÍZENÍ

ADV SERVIS, PRAHA 9 – 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.













MasáÏe aÏ do domu – Va‰e relaxace
Nabídka masáÏí v Praze 19 (Vinofi, Kbely, Satalice...) a okolí 

I vy si dopfiávejte relaxaãní chvíle klidu v prostfiedí Va‰eho domova.
Nemusíte brát masáÏ jako luxus, na kter˘ nemáte ãas.

UÏívejte si ji jako souãást svého Ïivotního stylu, díky nûmuÏ odbouráte stres,
únavu a pocítíte úlevu po namáhavém pracovním dni.

Kontakt: David Kalousek, tel. 776033464,
web: http://www.masaze-vinor.cz/ 
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