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Ahoj Vinořáci,

možná, že by se na začátek slu-

šelo malé shrnutí uplynulého roku,

trochu se pochlubit věcmi, které se

podařily. Ty jsou už ale historií,

a proto hned přejdu k roku letoš-

nímu a úkolům, které jsou před

námi. Novinkou pro nás všechny

možná bude nový zákon o údržbě

chodníků, který já osobně plně

podporuji. Není možné, abychom

lidem nařizovali, že mají udržovat

cizí majetek. Tento zákon z dob mi-

nulých vůbec nerespektoval sou-

kromé vlastnictví. Proto jsem moc

rád, že vláda udělala první krůček

k napravování starých křivd. Co to

pro nás bude znamenat? Jistě vyš-

ší výdaje na zimní údržbu, na po-

jištění, výzvu ke všem o vzájem-

nou pomoc a toleranci. 

Budeme se snažit i o nápravu

dalších křivd, které se staly v po-

válečné době a i když to bude ná-

prava symbolická, je třeba ji udě-

lat. Nelze jen tak přehlížet hrůzy

poválečné doby, je třeba je zmapo-

vat a obětem se omluvit. I proto

jsem jmenoval Komisi pro meziná-

rodní spolupráci, novodobé dějiny

a orální historii Vinoře, v čele s pa-

ní Mgr. Klárou Löwensteinovou.

Chtěl bych na tomto místě po-

prosit každého pamětníka, který

nám mladším má co říct, aby zavo-

lal na č. 721941621 nebo na č.

724909585, popřípadě sepsal své

vzpomínky. Je velká škoda, že už

nám nic nepoví poslední majitelka

zámku, paní Marie Luisa Bělohříb-

ková, která zemřela teprve nedáv-

no. Asi málokdo ví, že po skončení

války, byli u nás bez řádného sou-

du zastřeleny osoby německé ná-

rodnosti, že byly zabírány polnosti

církve i našich sedláků, kteří vzá-

pětí byli posláni do pracovních tá-

borů, firmy podnikatelů a krámky

živnostníků. Také není nikde uve-

deno, že v blízkosti zámeckého par-

ku bylo obrovské stanové město

ruských vojáků, kteří se podíleli na

obsazení Kbelského letiště a oku-

paci naší republiky v roce 1968. Ne-

chceme nikoho pranýřovat, ani

jmenovat nebo trestat. Jde o dopl-

nění jinak výborně zmapované his-

torie Vinoře a je velikou škodou, že

se nedochovaly písemné záznamy

z té doby, stejně jako fotografie

a svědectví. Vzhledem ale na teh-

dejší krutý režim je to více než po-

chopitelné.

Akcí celého volebního období

bude kompletní dokončení pří-

stavby MŠ a ZŠ. Je to akce, která

výrazně změní celé uspořádání

a infrastrukturu Vinoře, má pro

nás opravdu zásadní význam, ro-

dila se za obrovských potíží a je

jen škoda, že nemá potřebnou

podporu u odboru školství hl.

m. Prahy. Význam pro nás je patr-

ný i z naší spoluúčasti, údaje jsou

pouze orientační. 
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Slovo starosty...

Přes veškeré finanční potíže se

nám podařilo zatím zkolaudovat

budovu a školáci, učitelé i senioři,

se tak konečně dočkali odpovída-

jící jídelny. Od nového školního

roku budeme usilovat i o zlepšení

kvality a nabídky stravování. Schá-

zí ještě terénní úpravy, vybavení

a oplocení. Přes všechny překážky

jsem pevně přesvědčen, že celý

areál, i třeba se starým nábytkem,

zprovozníme do konce letošních

prázdnin. Od září by potom měly

být uspokojeny veškeré požadav-

ky i na umístění našich dětí v ma-

teřské školce. 

Nový areál bude mít dopad na

bezpečnost, dopravu i ráz Vinoř-

ského náměstí. Odpadne nebez-

pečné přecházení prvňáčků za

každého počasí z náměstí do are-

álu školy a zpátky. Podstatně se

odlehčí zatížení křižovatky Mla-

doboleslavská-Živanická v ran-

ních špičkách. Dojde k oživení ná-

městí a otázkou je budoucí využití

staré školy. Zprovoznění areálu

školy bude pro nás znamenat vy-

budování nových chodníků a pře-

chodů, především od nového síd-

Pro srovnání:

ZŠ Kbely 85.000.000,- Kč spoluúčast Kbely 400.000,- Kč

ZŠ Satalice 100.000.000,- Kč spoluúčast Satalice 0,- Kč

ZŠ a MŠ Vinoř 85.000.000,- Kč spoluúčast Vinoř 23.000.000,- Kč



liště, zklidnění Bohdanečské a do-

pravní řešení Ronovské ulice,

s osvětlením Prachovické ulice.

Prioritní akce tohoto roku tedy

pro nás budou chodníky a pře-

chody v Chaltické ulici, Bohda-

nečské ulici a v Klenovské ulici,

stejně jako výstavba komunikace

Ke Mlýnku a propojky Mladobole-

slavská-Dražkovská. Dále máme

rozpracovaných asi dalších 20 pro-

jektů, se kterými bych Vás rád

v průběhu roku seznámil. 

Novinkou bude i Vítání občánků

2009, které bychom 21. 4. v 15.00

hod. rádi koncipovali jako setkání

vinořských generací v nové školní

jídelně, s návštěvou budoucích

tříd mateřské školky a se zdravicí

dětem a rodičům od našich senio-

rů a baráčníků, s malým dárkem

i občerstvením. 

Práce je před námi více než dost

a já bych chtěl poděkovat všem,

kteří se na chodu Vinoře podílejí

i Vám, kteří naši činnost připo-

mínkujete, nebo jenom sledujete

na našich stránkách www.praha-

vinor.cz, na nástěnkách, či ve Vi-

nořském zpravodaji. Ať se nám

všem tady doma líbí.

ní a Vinoř tak bude moci na rozdíl

od jiných městských částí nebo ob-

cí uspokojit své občany. Já osobně

mám pořád dluh v návštěvě vi-

nořských seniorů, snad se ale brzy

podaří tento dluh vyrovnat tím, že

vinořští senioři navštíví mě a Se-

nát. I my se můžeme pochlubit

úspěchem, od 1.ledna 2010 nabu-

de účinnosti nový trestní zákoník

z dílny ministerstva spravedlnos-

ti. Ten zpřísňuje postih u nejzá-

važnějších trestních činů, posilu-

je úlohu alternativních trestů,

zavádí zákaz vstupu na sportovní

nebo společenské akce, zvyšuje

ochranu zdravotníků a záchraná-

řů a důležitou změnou je možné

odsouzení neplatiče výživného již

po 4 měsících neplacení. V přípa-

dě opakovaného neplacení může

uložit soud trest odnětí svobody

až na pět let. A na co se těším jako

cyklista a častý návštěvník Vinoře?

Na rekultivaci jezírka ve Vinoř-

ském parku a na brzké otevření

hotelu a restaurace ve Ctěnickém

areálu.
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Sloupek senátora

Vážení Vinořáci,

pozorně sleduji život ve Vinoři

a s potěšením konstatuji, že máte

za sebou úspěšnou kolaudaci bu-

dovy základní školy a školky.

V dnešní době hospodářské krize

je velikým úspěchem, že stavba

byla dokončena včas a v odpoví-

dající kvalitě. I načasování zvýše-

ní kapacity školky je téměř ideál-

I. Úkoly z minulého 

zastupitelstva

● MZ odsouhlasilo instalaci pří-

střešku u autobusové zastávky

v Klenovské ulici u hřbitova dle

nabídky firmy VINMETAL s rozší-

řením o zadní stěnu. Zajištěním

realizace v nejbližším možném

termínu byl pověřen stavební

technik.

II. Nové úkoly

● MZ neschválilo změnu územního

plánu na části pozemku parc. číslo

1577/11 z využití OV-B na OV-D.

● MZ schválilo přesuny mezi 

jednotlivými OdPa a Pol v roz-

počtu dle skutečného čerpání

k 31. 12. 2008 . Po těchto změnách

rozpočet zůstal stejný ve výši Kč

16,715.000,- jak v příjmové, tak

i ve výdajové části.

● MZ schválilo předložený návrh

zřizovací listiny příspěvkové or-

ganizace Vincent a odsouhlasilo

zřízení příspěvkové organizaci od

1.února 2009. Ředitelem organi-

zace jmenovalo Markétu Hadra-

bovou Dvořákovou.

● MZ souhlasilo s prodloužením

nájemní smlouvy společnosti 

Vako design od 1. 1. 2009 do

31. 12. 2009. 

Místní úfiad informuje

Na 24. zasedání místního zastupitelstva dne 15. 1. 2009 bylo projednáno:



● Místní zastupitelstvo dále sou-

hlasilo s prodloužením nájemní

smlouvy s panem Ettlerem na umís-

tění vývěsní skříňky u zdi vinoř-

ského hřbitova od 1. 3. 2009 do

28. 2. 2011 a s prodloužením ná-

jemní smlouvy s DP hl. m. Prahy na

umístění buňky sociálního zařízení

pro řidiče BUS na konečné zastáv-

ce od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2013.

● V prosinci došlo k prodeji trafi-

ky v Chaltické ulici. MZ souhlasi-

lo s ukončením nájemní smlouvy

na pozemek pod trafikou o výmě-

ře 20m2 s paní Malimánkovou

k 31. 1. 2009 a souhlasilo s uzavře-

ním nájemní smlouvy na tento po-

zemek s panem Danielem Tome-

šem, za účelem zachování trafiky

pro prodej novin, časopisů, tabáko-

vých výrobků a doplňkového sorti-

mentu (cukrovinky, nápoje, provo-

zování „Sazky“). Nájemné bylo

stanoveno ve výši 600,-Kč/m2/rok,

s inflační doložkou. Nájemní poměr

bude uzavřen na dobu určitou od

1. 2. 2009 do 31. 12. 2013 s mož-

ností prodloužení.

● MZ souhlasilo s prodloužením

smlouvy na pronájem 14 parko-

vacích míst v ulici Brozánská a Bu-

kovinská s firmou Bemett. 

● V prosinci byly uvolněny prosto-

ry v druhém nadzemním podlaží

zdravotního střediska. MZ pověři-

lo starostu zadáním vypracování

studie na možnosti jejich využití.

● MZ revokovalo usnesení 405/08

o pronájmu bytu v Křemílkové 245

z 23. zasedání zastupitelstva a sou-

hlasilo s pronájmem tohoto bytu

paní Ireně Bahenské od 1. 2. 2009

do 31. 1. 2010. MZ souhlasilo s pro-

nájmem bytu 1+2 v Bohdanečské

400 paní Michaele  Kubenové od

1. 2. 2009 do 31. 1. 2012. Sepsáním

nájemních smlouv pověřilo A. Švr-

činovou.

● MZ souhlasilo se zmrazením ná-

jmů z nebytových prostor pro le-

tošní rok, což znamená nezvyšo-

vání nájmu o inflaci.

III. Informace starosty

● Exekuce požární zbrojnice na-

byla právní moci

● Prioritní akce 2009 (chodníky,

komunikace Ke Mlýnku a Draž-

kovská)

● Zpřístupnění zámku (vyklizení

v letošním roce, probíhají jednání)

● Osvětlení Prachovická (přislíbe-

ny 2 lampy veřejného osvětlení)

● Retardéry Moravanská, Chvoje-

necká, Bohdanečská (čeká se na

schválení policií) 

● MHD

● Zájezd fotbalistů Schulzen-

dorf halový mezinárodní turnaj

(4. místo)

● Nový územní plán

● Využití zdravotního střediska

(problémy s VZP, možnost gyne-

kologie)

● Plán kulturních akcí (7. 2. Obec-

ní ples)

● Čistička odpadních vod (3x vět-

ší kapacita, jednání o zlepšení oko-

lí v rámci výstavby, vybudování in-

line trasy apod.)

● Článek v MF (stížnost na redak-

tora, výstavba školy spojená s opra-

vou Mladoboleslavské 8 v nesmy-

slný článek)

● Školka – ukončena výměna oken

a dveří

IV. Připomínky zastupitelů

M. Brothánková: 

● pozvánka na obecní ples

● mezi prioritní akce zařadit vy-

budování přechodů pro chodce

před úřadem a u Páji, aby děti ze

sídlišť mohly chodit přímo Bro-

zánskou a Bukovinskou ulicí do

ulice Prachovické.

J. Krajl: 

● úpravy v kadeřnictví v Chaltic-

ké ulici (plastová okna a dveře pro

zateplení)

● vítání občanů ( slavnostní zase-

dání v sokolovně s oficiálním při-

vítámím nových občanů z novosta-

veb – rozdat informační materiály,

uspořádat besedu o Vinoři)

● včas inzerovat v odborných ča-

sopisech pronájem staré školy

Reakce starosta: 

Vojenské byty Uherská-Čeperská

(jednání o předání bytů magistrá-

tu výměnou za parkoviště na Pra-

ze 1)

V. Diskuse a připomínky 

občanů

S. Lichtenberg:

● na základě myšlenky zřízení vi-

nořského archivu přinesl jako pří-

spěvek veškeré

● dokumenty zveřejněné na úřed-

ní nástěnce v roce 2007 a 2008 ča-

sově seřazené

● poděkování za vysazení stromu

na parkovišti v Opočínské

● kritika údržby komunikací

(hlavně Mikulovická)

reakce starosta

● místní komunikace v zimním

období nejsou udržovány, není do-

statek financí na údržbu

Na 25. zasedání místního

zastupitelstva dne

12. 2. 2009 bylo projednáno :

I. Úkoly z minulého zastupi-

telstva

● MZ odsouhlasilo zabrání části

parcely č. 366/2 a vydláždění té-

to části zámkovou dlažbou, aby

mohl být vybudován přístřešek

u autobusové zastávky linky 302
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v Klenovské ulici směrem na Pře-

zletice

II. Nové úkoly 

● MZ souhlasilo s výsledkem in-

ventarizace s tím, že celková výše

majetku MČ Praha-Vinoř na účtech

012 – 032 je k 31. 12. 2008 Kč

270,029.291,05. Tato částka sou-

hlasí s účetními stavy k 31. 12. 2008

● Prezentace týkají se domu pro

seniory byla odložena, a proto bu-

de tento bod projednáván až na

některém z příštích zastupitelstev

● MZ rozhodlo,že se vyjádří k uza-

vření darovací smlouvy pro pře-

dání komunikací a sítí Na Dlou-

hých po dodání všech chybějících

příloh uvedených v příloze 1 da-

rovací smlouvy a dále po dodání

smluv o zřízení věcných břemen,

předložení souhlasu správců jed-

notlivých sítí s jejich dalším pře-

vzetím, dodání cenových odhadů

k jednotlivým pozemkům a čás-

tem komunikací na nich, stejně ja-

ko prohlášení zhotovitele o pře-

chodu ručení novému nabyvateli.

MZ pověřilo stavebního technika

kontrolou všech materiálů

● Žádost o změnu územního plá-

nu 457/3, 457/4 a 457/5 byla sta-

žena z jednání

● Bod týkající se požadavků na

zvýšení bezpečnosti na ulici Boh-

danečská byl z důvodu nedostatku

podkladů z odboru dopravy Praha

19 přesunut na březnové jednání

MZ. Je nutné jednat také s TSK,

protože na ní závisí realizace pří-

padných opatření

● MZ odsouhlasilo výši odměn ne-

uvolněným zastupitelům dle pod-

kladů účetní ÚMČ

● MZ schválilo finanční příspěvek

ve výši 5 000,-Kč pro nestátní zdra-

votnické zařízení s centrem pro on-

kologickou péči Nemocnice Měšice

● MZ schválilo příspěvek 1 000,-

Kč na ceny v turnaji ve stolním te-

nise 14. 2. 2009

● MZ souhlasilo s příspěvkem ve

výši 3 000,-Kč na pořádání sou-

středění pro členy sdružení Ca-

merata a Kamarádi

● MZ dalo souhlasné stanovisko

k dokumentaci k územnímu řízení

na akci „Zástavba části území Vinoř

ŘD – V Žabokřiku – II.2 etapa“, kte-

rá navazuje na již schválenou I. a II.

etapu výstavby na pozemcích

1337/83, 1337/93, 1337/92,

1337/2, 1337/56, k.ú.Vinoř. Jedná

se o celkem 14 funkčně samostat-

ných rodinných domů včetně ko-

munikací a inženýrských sítí. Ro-

dinné domy jsou 2 typů – typ A5

– A6 – řadové RD, typ C1–C2 – izo-

lované domy se dvěma garážový-

mi stáními v podzemním podlaží.

Zároveň je v tomto územním říze-

ní řešeno umístění autobusové za-

stávky u ul. Rosická

● MZ nesouhlasilo s prodejem čás-

ti parc. č. 678 ve Ctěnicích. Tento

pozemek má v plánu získat do

vlastnictví Městská část Praha-Vi-

noř, a proto nemá zájem o jeho dě-

lení. MZ pověřilo starostu podá-

ním příslušné žádosti na MHMP

● MZ souhlasilo s odprodejem po-

zemků parc. č. 948/2, 948/3, 947/4

a 343/8, vzniklých na základě

předloženého geometrického plá-

nu. Na úřední desce bude vyvěšen

záměr o prodeji, který proběhne

obálkovou metodou. Pozemky bu-

dou odprodány zájemci s nejvyš-

ší nabídkou

● Před odsouhlasením zřízení věc-

ného břemene pro SEG na po-

kládku kabelového vedení 22kVN,

je nutné vyvěsit záměr na úřední

desku. MZ pověřilo starostu vyvě-

šením tohoto záměru 

● MZ vyčká se stanoviskem ke

změnám na letišti ve Kbelích po

předložení relevantních údajů

(studie hlukové zátěže, emise vý-

fukových plynů, dopravy, jiných

zátěží životního prostředí, bez-

pečnostního dopadu na přilehlé

okolí a dalších rizik, případně

kompenzací MO městské části). Do

té doby je proti jakémukoliv roz-

šiřování stávající činnosti letiště

a zvyšování zátěží životního pro-

středí

● MZ schválilo převod 1 300,40 Kč

do rezervního fondu školy

● MZ odsouhlasilo rozdělení po-

zemku parc.č.331 na parc.č.331/1

a 331/2

● MZ souhlasilo se zřízením věc-

ného břemene přístupu a vjezdu

na pozemek 331/2 dle přiložené-

ho znaleckého posudku na zákla-

dě záměru řádně vyvěšeného na

úřední desce

● MZ navrhlo a schválilo jako do-

pravní trasu pro odvoz odtěžené-

ho bahna z jezírka U Kamenného

Stolu při jeho revitalizaci na ulo-

žiště ve Ctěnicích tuto trasu: Živa-

nická, areál Vinagro, okolo zámku,

Mladoboleslavská, polní cesta me-

zi Vinoří a Kbely, Bohdanečská –

uložiště Ctěnice. Zpět stejnou ces-

tou. Pověřilo stavebního technika

jednáním se zhotovitelem, odbo-

rem dopravy Praha 19 a firmou Vi-

nagro 

III. Informace starosty

● Výstavba jídelny ZŠ a MŠ (ko-

laudace budovy 26. 2., okolí

a oplocení v květnu)

● Výstavba Mladoboleslavská 8

(odstraněna střecha, příprava na

fasádu,uvnitř oprava patra a pod-

kroví, příprava na vybudování by-

tových jednotek)

● Zřízení gynekologické ordinace

v patře zdravotního střediska



● Zápisy vlastnictví do katastru

nemovitostí (Norma, 162,554)

● Archeopark nad Obůrkami,na-

učná stezka až k hradu Jenštejn s 5

zastaveními

● Zefektivnění provozu školy

(provoz jídelny a kuchyně svěřit

firmě)

● Nový územní plán

● Jmenování komise novodobých

dějin Vinoře a orální historie

● Partnerské město v Itálii

IV. Připomínky zastupitelů

M. Šeiner: 

● úklid v Čeperské ulici

J. Krajl: 

● Vítání občanů

O. Korbička: 

● parkování v Bohdanečské před

úřadem(vyřešit zákazem zastave-

ní na jedné straně, nebo časovým

omezením parkování)

Starosta: 

● vojenské byty v Uherské a Če-

perské

V. Diskuse 

a připomínky občanů

Pan Míka: 

● poděkování za novou vývěsní

skříňku 

● pochvala organizátorům plesu,

nejlepší za poslední léta (výzdoba

sálu, vystoupení a klidný průběh)
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Úfiad Mâ Praha – Vinofi
Jednorázové svozy kompostovatelného odpadu (tráva, listí, plevel,
ostfiíhané kvûtiny, vûtviãky do prÛmûru cca. 1 cm) do kontejnerÛ 
pfiistaven˘ch v urãen˘ den a hodinu na vybran˘ch stanovi‰tích:

8,00 – 8, 45 Bohdaneãská , mezi domy ã.p. 250 a 400
9,00 – 9,45 pod Normou

10,00 – 10,45 Mikulovická, u zahrady ‰koly 
11,00 – 11,45 Lohenická x Moravanská
12,00 – 12,45 Kfiemílkova, u dûtského hfii‰tû
13,00 – 13,45 V Podskalí x Urbanická
14,00 – 14,45 Bohdaneãská – zahrádkáfii
15,00 – 15,45 areál fotbalového hfii‰tû 
16,00 – 16,45 Uniga u garáÏí

Na kaÏdém stanovi‰ti bude kontejner stát 45 minut.
Po tuto dobu bude k dispozici obsluha, která zajistí správné tfiídûní odpadu.

Zb˘vající ãas je na vysypání a pfiesun na dal‰í stanovi‰tû.

Termíny svozu odpadu:
KaÏdá tfietí  SOBOTA v mûsíci

18. 4. 09  ❙ 16. 5. 09  ❙ 20. 6. 09  ❙ 18. 7. 09
15. 8. 09  ❙ 19. 9. 09  ❙ 17. 10. 09
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Laveno Mombello

Ve spolupráci s paní Klárou

Löwensteinovou a Hnutím fokolá-

re bylo pro spolupráci vytipováno

krásné městečko na břehu jezera

Lago di Maggiore – Laveno Mom-

bello. Byly navázány první vzá-

jemné písemné kontakty a je tře-

ba konstatovat, že zájem o Vinoř

ve světě je.

Varna 

O partnerskou spolupráci proje-

vilo zájem i bulharské město Var-

na. Radní Varny pro kulturu, pan

Konstantin Troshev, zaslal oficiál-

ní pozvánku primátora Varny pri-

mátoru Bémovi. Tento rok by měl

být ve Varně rokem české kultury

a při této příležitosti zamýšlí Var-

na pojmenovat hlavní promenádu

Varny po vinořském rodákovi

a významné osobě – projektanto-

vi zeleně ve Varně i dalších mnoha

městech Bulharska – Antonu No-

vakovi.  

Jazykové kurzy španělštiny, ital-

štiny a angličtiny ve Vincentu pro

děti a dospělé zaznamenaly mírný

úbytek co do počtu, ne však co do

kvality a úsilí všech. Nabyté jazyko-

vé znalosti jistě zužitkujeme při bu-

doucích kulturních výměnách

s partnerskými městy Laveno Mom-

bello a Schulzendorf. Komunikuje-

me, sdílíme zkušenosti, postoje, po-

city v cizích řečech. Učíme se

otevřenosti a toleranci vůči jiným

kulturám. Děláme velké pokroky,

protože se nebojíme, že se ztrapní-

me; jsme zvídaví a máme si co říct. 

Vinofi international

10. 1. na mezinárodním halovém turnaji v ko-

pané německém Schulzendorfu obsadilo naše

perspektivní mužstvo s věkovým průměrem.

40 let výborné čtvrté místo ze sedmi účastníků.

6. 1. večer proběhlo v našem přátelském městě Schulzen-

dorf přivítání nového roku. Před vedením kraje Dahme-Sp-

reewald, starosty, zastupiteli a četným publikem, rekapitu-

loval F. Švarc uplynulý rok a ocenil přínos této spolupráce.



Učitelskému sboru se ve Vinoři

daří...

Nedlouho po narození Ondřeje

Bouše přišla na svět 29. 12. 2008

Nelinka Palkovská. Gratulujeme 

5. a 6. 2. se konal zápis do 1. třídy. Prý někdy jako chybějící kvalifi-

kace stačí zápis na studia... Našim prvňáčkům se bude v NOVÉ škole jis-

tě líbit, budou se jim totiž věnovat ty nejlepší, hodné a tolerantní paní

učitelky.

24. 2. 2009 autobusová zastávka v Klenovské ulici je stavěna ve spo-

lupráci s Přezleticemi a bude sloužit především školním dětem.
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Ze Ïivota Vinofie

1. žák v nové MŠ:

08. 11 .2007 byla započata stě-

žejní akce našeho volebního ob-

dobí – přístavba ZŠ a MŠ, v celko-

vém rozsahu ca. 85 milionů.

26.února po 14 měsících, úspěšně

proběhla kolaudace stavby. Oka-

mžitě po zimních prázdninách, tj.

9.3., se naši žáci konečně dočkají

důstojné jídelny. Poté začne po-

stupné stěhování tříd družiny, dí-

len a učeben I.stupně. Je škoda, že

se nám zatím nedaří získat po-

třebné finance na odpovídající vy-

bavení nové ZŠ i MŠ.



V únoru jsme se také konečně dočkali znovuotev-

ření pizzerie na Mladoboleslavské ulici.

Probíhající revitali-

zace jezírka ve Vinoř-

ském parku.

Po odstranění při-

bližně 2 metrů bahna,

zpevnění hráze a bře-

hů jezírka i ostrůvku,

se nám představí nád-

herný kousek naší

přírody v plné kráse.

Termín dokončení asi

polovina letošního

roku.

Již brzy budeme moci obdivovat další nádherný ob-

jekt – hotel a restauraci ve Ctěnickém zámku.

9

Konečně přišla ta správná zima a můžeme ukázat,

že my, Vinořáci, jsme rození krasobruslaři a hokeji-

sté. A to je jen ukázka jednoho z našich rybníků!

foto Petr Lichtenberg

9. 3. První strávníci se konečně dočkali nové škol-

ní jídelny.
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Dne 22. dubna si připome-

neme pět let od předčasného

úmrtí místního rodáka, vyni-

kajícího výtvarníka, grafika,

knižního ilustrátora a vždy

ochotného pomocníka, pana

Václava Rytiny. 

Při výstavě historických do-

kumentů a fotografií 900 let

Vinoře vyjádřili někteří ná-

vštěvníci své pocity a dojmy pí-

semně:

„Připravit důstojně jakéko-

liv oslavy, zvláště historické,

to chce desítky nadšených or-

ganizátorů a realizátorů se

stovkami hodin práce místo

osobního volna.“

V roce 1988, při oslavách 900

let Vinoře byl Václav Rytina hnací

silou. Svým elánem zasáhl vše-

chny kolem, „k ruce“ mu kromě

mnohých místních občanů byli 

pánové P. Hykl, S. Lichtenberg,

Ing. L. Weiss, V. Semecký... 

S autorstvím bývalého ředitele

školy, F. Klifnera, později inspek-

tora, hudebníka a posléze i kroni-

káře, byla vydána historicky prv-

ní publikace o Vinoři s grafikami

Václava Rytiny.

Václav Rytina navrhl nejen k vý-

ročí, ale také k dalšímu využití pa-

mětní listy a výtvarné symboly Vi-

noře k doprovodné propagaci. Do

doby přerušení jeho velice bohaté

umělecké tvorby zákeřnou nemo-

cí a předčasného úmrtí v roce

2004, zanechal svůj osobitý vý-

tvarný rukopis nejen v desítkách

knih.

Mimo rodinnou tradici nezůstal

ani jeho syn, Robert Rytina - „jabl-

ko nepadlo daleko od stromu“ -

který se spolu s dalšími, přede-

vším J. Hyklovou, podílel na vý-

tvarné realizaci oslav 920 let 

Vinoře. Pocity, dojmy, obdiv a uz-

nání autorům vyslovovali všichni

její návštěvníci, někteří i písemně.

Václav Rytina by měl jistě ra-

dost z úspěchu Vinoře a obětavých

organizátorů a realizátorů oslav

a zcela jistě by se podílel na dal-

ších výročních výstavách o Vinoři. 

A my všichni jsme pevně pře-

svědčeni, že na oslavách 940 let

Vinoře se bude vedle Roberta 

Rytiny podílet Václav zase. A sice

jeho vnuk, který se Robertovi

a Magdaleně Rytinovým narodil

9. února 2009.

Gratulujeme a děkujeme.

Miroslav Míka

Vzpomínka na grafika Václava Rytinu

Václav Rytina na jednom 

z posledních snímků z února 2004

Václav Rytina ml. na jednom 

z prvních snímků z února 2009

Z tvorby 

Václava Rytiny:

kresba vinořského

zámku a titulní list

publikace „900 let 

Vinoře“ autora 

Františka Klifnera 

z roku 1988



V těchto dnech způsobil někdo

MČ Praha – Vinoř škodu na vý-

věsních skříňkách. Náprava bude

stát nejméně tolik, co několik do-

pravních značek nebo obnovení

značení přechodu pro chodce. Jin-

dy to byla rozbitá skla čekáren

MHD, vyvrácené dopravní značky,

ulomené poštovní schránky, po-

sprejované zdi na veřejných a sou-

kromých objektech.

Vandalové, původem germán-

ský kmen, sídlili na severu Afriky.

Za zpustošení Říma v roce 533 je

stihl „likvidační“ trest. Jejich říše

byla vyvrácena a od té doby, tedy

téměř 1500 let, historici uváděli,

že vandalové zmizeli z dějin beze

stopy.Vidíte – a přesto se s vanda-

ly v dnešní době potkáváme stále

častěji, už dokonce i v novém Met-

ru Letňany.

Stejně jako v minulosti, i dnes

musí vandal sám sobě, svému nej-

bližšímu obdivnému okolí a díky

podivně duševně vyvinutým vlast-

nostem, převážně utajený a skryt

tmou, dokázat svoji výjimečnost

a zvrácené hrdinství.

Za posledních padesát let

vznikly ve Vinoři hodnoty v část-

ce převyšující miliardu korun.

Přesto každou škodu, tedy i tu na

vývěsních skříňkách či zničených

značkách, rozpočet městské části

pocítí.

Více než stovka ochotných ob-

čanů se pořadatelsky podílela na

loňské oslavě vinořské historie,

každoročně desítky dalších při-

pravují a organizují ples, organi-

zují činnost v tělovýchově a spor-

tu, pomáhají při akcích pro děti,

angažují se ve VINCENTU, vycho-

vávají naše děti v mateřské nebo

základní škole.

Ptám se čím přispějete Vy ne-

známý – známý hrdino (hrdinové)?

Veřejná zasedání místního za-

stupitelstva jsou Vám otevřena

pro Vaše náměty i kritiku, stejně

tak jako webové stránky městské

části. Není potřeba páchat škodu

na veřejném zařízení, za kterou

hrozí i trestní postih, a která v ko-

nečném důsledku zasáhne peně-

ženky nás všech.                   (MM)
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Vandalismus ve Vinofii



Areál před časem renovované-

ho Ctěnického zámku již nepo-

chybně navštívil každý kdo v blíz-

kém okolí bydlí. Nedílnou součástí

celého revitalizačního záměru by-

lo a je i zpřístupnění původního

zámeckého parku, jehož obnova

získala v roce 2006 významné oce-

nění Grand prix Obce architektů. 

Komorní atmosféra, prostý vý-

raz a uvolněná nálada si během

několika let získala řadu přízniv-

ců. Ctěnický park je jedním z mála

objektů svého typu ve spádové ob-

lasti severovýchodu Prahy, který

poskytuje kultivované prostředí

k procházce, posezení či poležení.

Park si pohrává jak s původní-

mi romantickými motivy skal, je-

zírka či mostků, tak nabízí nový

obraz původní formálně členěné

a bohatě zahradnicky využívané

štěpnice. 

V těchto místech se zahradničí

odnepaměti. Ostatně zkultivovat

někdejší mokřad a začít na něm

hospodařit byla jedna ze zaruče-

ných cest k úspěchu. Blízké pra-

meniště bylo vždycky kvalitním

zdrojem vody a z rybničního bah-

na a rákosin lze vytvořit velmi

úrodnou půdu. Zvláště pak když

ctěnická zahrada dostala ohradní

zeď, produkovala hojnost ovoce

i zeleniny po celé generace.

Do dnešních časů z původní dis-

pozice zbyla ohradní zeď, stopa

cestní sítě, studna, domek zahrad-

níka a z meziválečného období pak

alej jabloní a skleník. Větší část

štěpnice a zelinářské zahrady je

dnes součástí parku, partie se skle-

níkem a dnes již neexistujícími pa-

řeništi byla oddělena coby zámec-

ké zahradnictví habrovou stěnou.

Koncept znovuoživení organis-

mu parku se zahradnictvím počí-

tal a tak zde bylo vybudováno pro-

vozní zázemí v podobě domku

nazvaného Zmije. Renovován byl

skleník, zprovozněna studna, vy-

stavěny kompostové kóje, vysaze-

na nová vinice a nové třešně a me-

ruňky. Celému místu vévodí jako

hlavní strom jerlín japonský.

Během roku 2007 vznikl kon-

cept nového programu pro zámec-

ké zahradnictví a pod heslem „pro-

stor pro zahradnickou alternativu“

začal být pozvolna naplňován.

Od dubna 2008 zde pravidelně

probíhají přehlídky vytrvalých za-

hradních květin, jejichž kolekce je

zde krok za krokem vytvářena. In-

spirujeme se původní staročeskou

„květnicí“, které byly v našich ze-

mích běžné až do světových válek,

během nichž postupně tento po-

jem vymizel. Květnice kombino-

vala sbírky květin a jejich záhony

s ovocem, vínem i zeleninou tak,

jak to velel zvyk a vkus majitele.

Podobný klíč slouží i nám, byť

představujeme rostliny současné

i historické v co nejširším možném

sortimentu. V jarní i podzimní se-

zóně 2009 postupně představíme

během 23 víkendů více než tisíc

různých druhů a variet trvalek, tj.

víceletých zahradních květin. Kro-

mě vinice a historického skleníku

si tak můžete prohlédnout i vzo-

rové záhony pro různá stanoviště

podle nároků na půdu a světlo.

Otevřeno je vždy od pátku do ne-

děle denně od 10 do 18 hodin. Ce-

lý program je zveřejněn a průběž-

ně upřesňován na www.hosta.cz

v sekci Akce 

Ondřej Fous
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Zámecké zahradnictví Ctûnice – prostor pro zahradnickou alternativu



Již neuvěřitelných 17 let je to pro

pár nadšenců událost, na kterou se

připravují několik týdnů předem

a hodnocením uzavírají několik dní

potom. Letos tomu nebylo jinak. Ná-

sledující den po plesu, aby bylo vy-

užito výzdoby a aby také děti byly

spokojené, byl pro ně uspořádán

rovněž tradičně dětský karneval.

Jsme rádi, že se to povedlo i letos.

Ples tradičně zahájil starosta

F. Švarc, program představil za-

stupitel J. Krajl.

Vynikající úroveň mělo před-

tančení, v podání Simony Čecho-

vé a Marka Harise, stejně jako ori-

ginální výzdoba sálu. Několika

účastníků, kterých jsme se ptali

jak byli spokojeni, hodnotili origi-

nální výzdobu i průběh plesu jako

jeden z nejlepších za posledních

několik let.

Na ples bylo prodáno celkem

148 vstupenek, což je jenom o ně-

kolik méně v porovnání s minulým

rokem.Také s hudbou byli přítom-

ní spokojeni a i když byla stejná ja-

ko v roce 2008, líbila se letos víc.

Chudší byla tombola, kterou

jsme museli doplnit z vlastních

prostředků. V tombole bylo cel-

kem 165 cen a prodalo se na ně

854 lístků. Starostenskou cenu do

tomboly - 10 kg kýtu pan starosta

sice přinesl, ale také ji vyhrál. Mo-

hl si ji tedy jako výhru odnést do-

mů, ale bylo od něho velmi pěk-

ným gestem, že ji nechal nakrájet

a připravit na talíře, které byly

rozneseny po stolech. 

Na své si přišly na karnevalu

v neděli i děti . Přišlo jich 101, ta-

ké o 30 méně než loni, ale na vy-

dovádění a skotačení za vedení pa-

ní Dluhošové, to nevadilo. Na dob-

rovolném vstupném bylo vybráno

3 205 Kč. Každé z dětí si odneslo

nějakou maličkost nebo sladkost

a také těšení na příští rok. Celkem

byl výnos z plesu přibližně stejný

jako v roce 2008 a do pokladny

úřadu městské části jsme odevz-

dali 12 602 Kč.

Pořadatelé děkují za zájem

všem, kteří se plesu zúčastnili, ze-

jména pak těm, kteří přišli na bál

ve Vinoři poprvé. Děkují zvoní-

kům za pomoc při úpravě sálu, pa-

ní Rytinové a p.Ing Míkovi za pro-

pagaci plesu, firmám za dary do

tomboly i všem ostatním, kteří se

na přípravě a průběhu plesu jak-

koli podíleli.

Děkujeme a těšíme se za rok ve

zdraví na shledanou.

(fi)
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Pro účely zmapování novodobé

historie Vinoře byla 23. 2. 2009

jmenována Komise pro meziná-

rodní spolupráci a novodobé ději-

ny a orální historii Vinoře, v čele

s Mgr. Klárou Löwensteinovou. 

Pamětníky Vinoře touto cestou

prosíme, aby se podělili o své vzpo-

mínky, dobové fotografie, listiny

z války, z dob znárodňování a nor-

malizace. Chtěli bychom se takto

omluvit obětem poválečných per-

zekucí za křivdy a zmapovat dobu,

o které se dříve otevřeně mluvit

nesmělo. Zaznamenáváme svě-

dectví, křivdy a osudy spjaté s vi-

nořskou historií. 

Kontaktujte nás, prosím, na ad-

rese úřadu MČ Vinoř, nebo na 

starosta@praha-vinor.cz 

tel: 721 941 621 

a klaralowenstein@yahoo.it

V rámci projektu orální historie

jsme zatím navštívili bývalého

statkáře Noušu, pana Štěpničku

a paní Švecovou. Pana Nouši jsme

se ptali na jejich hospodářství. Vy-

právěl nám, jak se jeho předkové

soudili s původními majiteli zám-

ku Czerniny o příjezdovou cestu

v roce 1909, kterou nakonec vy-

soudili. Přelomovým v životě pa-

na Nouši byl rok 1952. V něm se

odehrála jízda do Satalic panským

kočárem, kvůli níž byl jako jediný
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z vinořských recesistů na 27 mě-

síců poslán k PTP do Komárna.

Maminka pana Nouši zůstala na

statku sama a byla nucena přejít

se svým hospodářstvím do druž-

stva… 

Pana Štěpničku jsme navštívili

z toho důvodu, že jej postihla jiná

ze zločinných praktik komunismu

– zabrání soukromého majetku

a nastěhovávání nájemníků do

soukromých nemovitostí s „na-

dměrnými prostory“. Nikdo se

vlastníků neptal, nikdo nezkou-

mal podmínky, v jakých nechtění

nájemníci žijí. Takto bylo rozhod-

nuto na základě plánku s výměry

domu a razítka soudruhů. Na je-

jich dceru byl vzápětí vydán „po-

sudek“, podle kterého nebyla při-

jata ke studiu…

Z vinořské kuchařky

Ořechový dort paní Štěpničkové

6 vajec, 30 dkg strouhaných

ořechů, 24 dkg cukru moučka,

špetka prášku do pečiva

Žloutky ušleháme s cukrem,

přidáme strouhané ořechy a tu-

hý sníh, pečeme ve vymazané

formě alespoň 1 hodinu. Dle po-

třeby zakryjeme alobalem. 

Projekt orální historie



Narodila jsem se ve vinořském

zámku v roce 1929 na svátek sv. Ji-

ří, to vylézají hadi a štíři. A tako-

vým štírem rodiny jsem celý život

byla. 

❚ Proč myslíte?

Které dítě nezlobí. A štír asi

zlobí.

❚ Vaše maminka a tatínek pra-

covali na zámku?

Jenom tatínek, jako správce

zámku od roku 1925. Přišel tam 7.

listopadu 1925 a 7. února 1926 se

oženil a vzal si maminku. 

❚ Maminka byla Vinořačka?

Maminka je z Jižních Čech

z Březnice a tatínek z takové malé

vesničky Vepice, která patří do far-

nosti Kovářov. Já to dětství na

zámku prožívala jako všechny dě-

ti: klidně, šťastně, spokojeně. 

❚ Pamatujete si, kde jste na zám-

ku bydleli?

Pamatuji. Když se vejde do zám-

ku, je tam velký tis. Vejdete a na-

razíte na dvoje dveře. Tak v těch

dveřích, ve zlomu křídla, jsme mě-

li celkem slušný, dvoupokojový byt

s veškerým příslušenstvím. Ovšem

ne s koupelnou, tenkrát to nebyla

taková móda. K dispozici jsme mě-

li zámecký koks, uhlí, kterým jsme

topili. Jako soukromý zaměstnanec

tatínek neměl život zas až tak ide-

ální, jak by si někdo myslel, proto-

že páni byli páni. Pan ředitel byl ře-

ditel Živnostenské banky.

❚ To už byl Bělohříbek?

Ano. A právě můj tatínek byl

v diplomatických službách jako

svobodný zaměstnanec a několi-

krát ve Vinoři byl, když zde pobý-

valy anglické panny na zámku. Ty,

když jej Bělohříbek koupil, mu da-

ly na tatínka tip. V té době totiž by-

la nějaká aféra se Zemínovou a se

státem. A pánové, kde tatínek měl

své povolání, se museli vzdálit. Ta-

tínek byl totiž komorníkem u Ex-

celence Marmadgiho a Micary, což

byli nunciové. 

❚ Na zámku se mluvilo německy

nebo česky?

Česky i německy. 

❚ Paní byla Němka?

Paní byla – jak se říká – od Os-

travy, tenkrát se říkalo „ostravská

skopčanka“. Pán byl zarytý Čech.

A když za války přišli Němci, on se

s nikým nechtěl nikdy setkat, a tak

chodil zadním vchodem. Obyčejně

si přinesl večeři v papíře. Přišel

k nám a u nás se najedl. Maminka

mu chtěla prostřít, ale on byl tak…,

prostě zaujatý proti těm Němcům,

že se s nimi za žádnou cenu ne-

chtěl potkat.

❚ Že z takového Čecha udělali ko-

laboranta Němců?

To už byl po smrti. Vlastně ne-

vím, jestli paní nezemřela dřív.

Myslím, že paní.

❚ Na zámku pak zůstala jejich

dcera Marie Luisa?

S vychovatelkou. Všechno to za-

vinila slečna Müller, která byla Ra-

kušanka. A protože Rakušani mlu-

vili německy, tak ona s těma

Němcema pochopitelně komuni-

kovala. A tu Foggy přetáhla na tu

stranu. Takže ta vlastně doplatila

na svou vychovatelku a nakonec

i na výchovu maminky, protože

maminka inklinovala k Němcům.
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Jak se Ïilo ve Vinofiském zámku

rozhovor s paní Švecovou, která se na zámku narodila



❚ Jak se ta inklinace k Němcům

projevovala? 

Tak, že s nimi stýkala.

❚ O kolik let byla Marie Luisa

starší než Vy?

Byla ročník 1924, takže o pět

let.

❚ A na zámku byli také Rusové?

Ano. My už jsme byli vystěho-

vaní. Tatínek se rozstonal ve čty-

řicátém třetím roce a ve čtyřicá-

tém čtvrtém zemřel. Mně bylo

necelých patnáct. Co si můžu pa-

matovat? Rozstonal se 6. února

1943 a asi v červnu jsme se muse-

li vystěhovat naproti do višňovky.

Na naše místo šli Velemanovi. Pan

Veleman byl na zámku zaměstnán

po celou dobu jako náš tatínek. 

❚ Jak vypadal zámek, když jste

tam bydleli vy?

Zámek byl přepychově zaříze-

ný. Za doby Bělohříbků byly vše-

chny pokoje vytapetovány hedvá-

bím, jakož i křesla, čalounění aj. 

❚ Pán byl prý vášnivý sběratel.

Kam se to všechno podělo?

Rusové přišli. Také tady byla

tzv. revoluční garda, takže se nedá

říct, že to všechno sebrali Rusové. 

❚ Takže to lidi rozkradli? Jakým

právem? Nepatřilo jim to pře-

ce…

Lidi si odnesli, co mohli. Byl ko-

nec války. My už jsme tam ale ne-

bydleli. 

❚ Marie Luisa na zámku bydlela

pořád, poté co přišli Rusové?

Nechali ji tam bydlet?

Ne. Byl tam takový dřevěný lágr

a oni okamžitě ji a tu Müller od-

vedli do toho lágru. A kam potom

přišly, to nevím. My jsme se muse-

li ve čtyřicátém třetím roce vystě-

hovat. Poté co se tatínek vrátil

z nemocnice, byl nucen pracovat

jako pokladník hospodářské sprá-

vy. Zemřel 3. listopadu a pohřeb

měl 7. listopadu. Do té doby jsme

měli tzv. deputát. Dostávali jsme

ze dvora mléko, vlastně všechno.

Dnem, kdy tatínek zemřel, nám

slečna Müller dala jasně najevo, že

nemáme na nic nárok. Tak to víte,

když tam naše rodiče prožili hez-

ké manželství, já s naší Haničkou

hezké dětství, tak jsme se tam ne-

mohli chodit koukat. A když už

jsme prošli dvorem a viděli, jak si

to tam ti deputátníci berou, děti si

tam hrají, dělají si z těch tapet ob-

lečení pro panenky, tak už jsme

tím dvorem raději nechodili. Pro-

tože, i když to naše nebylo, tak

nám to bylo nepříjemné.

❚ To bylo za války nebo po válce?

Po válce. Když už ti deputátníci

měli možnost si různé věci od-

tamtud brát. Jestli si někdo něco

vzal, jak, kdo, to já nevím. 

❚ Prý tam byli nějací Němci, kte-

ré pak odvlekli a zastřelili. Ti

byli na zámku?

Na zámku, jak říkám, byl gene-

rální štáb, německý, ovšem ten ne-

byl nikterak velký. Já se jako mála

žába konkrétně pamatuji, že se je-

den voják jmenoval Grieg. A pro-

tože můj tatínek ovládal několik

řečí, tak k němu ten Grieg přišel

a vím, že si vždycky strašně stěžo-

val, že se dostal do armády. Byl ta-

ké nešťastný. Takže není Němec ja-

ko Němec. Není křesťan jako

křesťan, prostě jsme všichni lidi

a není člověk, který se zachová,

jak se říká, lidem všem. My jsme to

po té revoluci neměli hezký. Ve-

řejně bych na to vzpomínat ne-

chtěla, to je všechno dávno pryč.

Já, přestože jsem celý život neby-

la ve straně, jsem byla dost slušně

zaměstnaná. Mně ublíženo neby-

lo, ale sestra nesměla studovat. 

❚ Povídá se, že ve Vinoři byli vlá-

čeni a zastřeleni nějací Němci.

Nepamatujete si, jak to bylo?

I třeba jen z vyprávění.

O tom jsem nic neslyšela.

❚ Vaše sestra je mladší?

O čtyři roky, takže si toho i míň

pamatuje. Kdežto já vidím ty vel-

ké psy: Bubyho, Fizinku, Hirsche

a Theu. Já jsem si s těmi pejsky

hrála. Prožila jsem tam krásné dět-

ství.

Ta zahrada byla prý nádherná.

Byl tam nádherný rigol. A ten

měl kolem dokola úzký žlábek,

takže když pršelo, tak ta voda šla

rigolem. Hlavním zahradníkem

byl pan Kotouč a pan Klíma.

A před zámkem v těch kaštanech

byl řetěz v polovičce, pak tam by-

la višňovka. Prostě to tam bylo

moc hezké. A pak to tam najednou

člověk viděl, jak to chátrá.

A přesto, že „pane nám to neříka-

lo“, i nás to bolelo. V zámku bylo

třicet tři krásně zařízených poko-

jů. A nebo ta umývárna, toalety

dole v přízemí, to bylo něco, co se

snad ani dneska nevidí. A od toho

Ringhofera tam byly tři vagóny,

pochopitelně malé, a v nich láhve

šampaňského. To jsem se strašně

ráda chodívala dívat. Byl to origi-

nál. Pan ředitel je dostal k nějaké-

mu jubileu. 

❚ Kolik měl zámek zaměstnan-

ců?

K tomu zámku byla hospodář-

ská správa. Tenkrát byl správcem

statku pan Ašenbril, dále tam byl

strejček Holých hlavním mysliv-

cem. Byla tam spousta zvěře. Ba-

žanti, jeleni, srnky. Skutečně, to

byla ale obora! A nebo ta druhá

strana, když se přešlo od Kamen-

ného Stolu kolem rybníku, to byla

postě pohádka.

❚ Co se s tou hospodářskou sprá-

vou stalo pak? Polnosti, obora

přece také patřily k zámku.
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Všechno bylo zkonfiskováno

a přešlo to pod státní statek. Obo-

ru si vzaly Satalice. 

❚ Za Bělohříbků se často konaly

na zámku slavnosti? Měla zá-

mecká slečna hodně nápadní-

ků?

Slavnosti, plesy, návštěvy. Pa-

matuji si, že jednou za tatínkem

přišel pan ředitel a říká: „Těm ne-

dávejte žádné vybrané víno.“ A by-

la na návštěvě dáma. Ochutnala

a říká: „To je slovenské, ten a ten

ročník.“ Pan ředitel byl z toho ten-

krát úplně vedle. Marie Luisa mě-

la nápadníků spoustu, i z Vinoře,

ale nikdy se nevdala. Zemřela prý

před lety v nějakém sklepním by-

tě na Národní. Ale my jsme po ní

dál nepátrali.

❚ Když jsou teď Vánoce, pamatu-

jete na nějaké na zámku?

Pro zaměstnance byly Vánoce

štědré. Když byly Vánoce, ať jsme

to byli my nebo Velemanovi, do-

stávali jsme velký prádelní koš na-

plněný různým proviantem. Na-

hoře jeden bažant, druhý bažant…

Bylo to překrásně aranžované. To

byl vždycky vánoční dárek. Oni

nebyli vysloveně lakomí. Ale to ví-

te, není ten, který se zavděčí lidem

všem.

❚ Byl to přece jejich majetek

a oni dávali práci lidem z Vi-

noře a okolí. Všechno jim za-

brali, označili je za vlastizrád-

ce, co nezabrali, to lidé

rozkradli. To je někdo po válce

udal? Nebo na základě čeho by-

li odsouzeni za velezradu?

To nevím, asi proto, že tam ti

Němci měli štáb.

Je to smutná historie, nicméně

pro Vinoř je nesmírně důležité,

abychom se k ní znovu vrátili, vy-

slechli a zaznamenali očité svědky

a některé zločiny a křivdy odčini-

li alespoň slovně.

Děkujeme Vám proto za laskavé

poskytnutí rozhovoru, fotografií

a vzpomínek.

Ptal se: Klára Löwensteinová 

Za úřad MČ Vinoř se za křivdy způ-

sobené minulým režimem omlou-

vá starosta, František Švarc

Zlat˘ kopec v Pfiezleticích

jedno z deseti nejlépe dochovaných archeologických nalezišť na světě

Vypůjčil jsem si tento název

z článku - Tajemství našich dávných

předků, který byl zveřejněn v novi-

nách Náš region dne 11. 12. 08 a je-

hož autorkou je paní Ing. Ludmila

Červínová. Současně děkuji paní

Ing Veronice Vrecionové, starostce

Přezletic a Obecnímu zastupitel-

stvu za pozvání na přednášku, kte-

rou přednesla 20.listopadu 2008

paní PhDr. Ivana Fridrichová-Sý-

korová Ph.D. Autorka a její manžel

PhDr. Jan Fridrich DrSc. se zúčast-

nili paleontologického a archeo-

logického bádání na Zlatém kopci

a o zjištěných nálezech je mnoho

napsáno v knize J.Fridricha Ecce

homo – Svět dávných lovců a sbě-

račů.

Samostatný archeologický vý-

zkum této lokality zde probíhal od

roku 1975 do roku 1990, kdy byl

zastaven, aniž by byl ukončen a to-

to rozhodnutí zdůvodněno. Při vý-

zkumu bylo získáno mnoho pa-

leontologických nálezů, které

umožnily nejen určení stáří této

lokality, ale i určení charakteru

tehdejšího přírodního prostředí.

Zde na ploše přibližně 140m2 by-

ly nalezeny zbytky obydlí, situo-

vané mezi bloky buližníku na bře-

hu malého jezera v záplavovém

území tehdejšího Pralabe. Před

vchodem do příbytku bylo odkry-

to ohniště a kolem něho množství

kamenných nástrojů a zbytků kos-

tí z ulovených zvířat. Obydlí bylo

v úrovni terénu, nezahloubené,

stejně jako ohniště. K výrobě ar-

tefaktů (uměle vyrobených před-

mětů) bylo kromě kamenné bu-

ližníkové suti a kostí použito

veškerého dostupného přírodní-

ho materiálu jako je dřevo, rostli-

ny, hlína, kůže apod. V této lokali-

tě byla nalezena ještě další



podobná obydlí což vedlo k úvaze,

že toto byl základní tábor, který

sloužil k osídlení po několik se-

zon. Podle zde dochovaných nále-

zů je stáří této územní lokality za-

řazeno do doby starého paleolitu

(vývojový úsek starší doby ka-

menné) to je období přibližně

před 0,7 až 0,75 mil.let. Půdorys

příbytku byl oválný o vnějších roz-

měrech 4x3 m. Těchto příbytků

bylo několik a je odborníky vypo-

čteno , že celá tato komunita moh-

la mít kolem 20 lidí. V této souvis-

losti je zajímavé, že v množství

kamenných nástrojů převládají

pěstní klíny a kamenná drásadla.

Výzkum byl zaměřen i na slože-

ní travního porostu a druhů trav

a druhů stromů. Zjištěné údaje

jsou zajímavé. Tak bylo dokázáno,

že rozsah travního porostu byl

7x větší než rozsah dřevin. Z bylin

byly zastoupeny rostliny přede-

vším z čeledi hvězdicovité (hadí

mord nízký, heřmánkovec nevon-

ný, hvězdnice chlumní, chrpa lat-

natá, kozí brada luční a pelyněk,

který byl zcela převládající). Z dal-

ších to byly byliny z čeledi lipni-

covité (ježatka kuří noha, kavyl

vláskovitý, lipnice cibulkatá, oves

hluchý, smilka tuhá, srha řeznač-

ka). Z čeledi brukvovitých pak řep-

ka olejka, křen selský, huseník

chlupatý, penízek rolní, řeřišnice

luční, brukev obecná, vesnovka

obecná a další. Pokud jde o dřevi-

ny, vyskytovala se převážně boro-

vice. Z ostatních již méně bříza,

smrk, dub a lípa. Z toho vyplývá,

že krajina byla téměř bezlesá, step-

ního charakteru.

Byly nalezeny i pozůstatky ži-

vočišného původu, zbytky kostí

a zubů. Tak byly identifikovány ty-

to pozůstatky patřící rybám a to je-

nom 2 druhům - štika a lín. Podle

nálezu pozůstatků kostí byla štika

o velikosti 2 až 3m. U dalších vod-

ních živočichů byly nalezeny kos-

terní pozůstatky především sko-

kanů, v menší míře i ropuch

a blatnice skvrnité. Z nálezů vy-

plývá, že se vyskytovala i četná je-

zera a bažiny. Byly nalezeny i po-

zůstatky vodních ptáků, zejména

kachny bělohlavé a lžičáka pest-

rého, druhu, který dnes žije pře-

devším v tropické Africe, Americe

a Asii. Byly nalezeny skořápky va-

jec, nebo zbytky dvou druhů ne-

topýrů.

Pro úplnost manželé Fridricho-

vi uvádějí, že zde bylo nalezeny

pozůstatky po 37 druzích savců,

z toho 11 velkých a 26 malých.

Nejpočetnější jsou ty druhy, které

žily na pokraji bažinatých, stoja-

tých vod (72%), dále druhy, vyža-

dující pro svůj život volnou step

(22%) a jenom 6% druhů, které vy-

žadovaly lesní a lesostepní prostře-

dí. Kromě různých druhů hlodavců

a hmyzožravců žili zde i velcí savci

jako nosorožec a předchůdce ma-

muta.

Shrneme-li všechny poznatky

o krajině, charakteristických eko-

logických poměrech, fauně i floře,

dostaneme i celkový pohled na

podmínky, ve kterých zde tehdej-

ší praobyvatelé žili. Okolí naleziš-

tě byla plochá krajina stepního

charakteru, ohraničená levobřež-

ním okrajem řeky Pralabe.V místě

lokality bylo zřejmě mrtvé rame-

no, ze kterého vyčnívaly již zmí-

něné velké bloky buližníku, vy-

tvářející při nízkém stavu vody

poloostrov. Na pobřežní zónu na-

vazovala step s charakteristickým

rostlinstvem, jak jsme již také po-

znali. Z větších zvířat zde žil malý

vlk, liška, hyena, kuna. Ve stepi ži-

la stáda koní a menšího poloosla,

není vyloučen ani malý nosoro-

žec. Objevovala se i stáda bizonů

a mohutní pramamuti. V převážně

borových lesích žili jeleni, srnčí

zvěř i medvědi. Všechna zvířata,

o kterých byla zmínka, byla člově-

kem lovena, jak dokladuje sou-

středění kosterních pozůstatků na

jednom místě. To dále dokazuje,

že tehdejší člověk byl dokonalým

lovcem, který s kamennou nebo

kostěnou zbraní dokázal ulovit ja-

kékoliv zvíře.Takový je celkový

pohled na krajinné poměry, ve

kterých prehistorický člověk žil

a jak jej ve své přednášce paní

PhDr. Ivana Fridrichová přiblížila

a jak jej ve své knize Ecce homo

popisuje PhDr. Jan Fridrich, DrSc.

Přednášku, která byla nejen vel-

mi poutavá, ale i poučná, ukončila

bohatá a se zájmem vedená dis-

kuse. Všechny otázky byly zodpo-

vězeny, takže se přítomní dozvě-

děli mnoho zajímavostí a faktů.

Přejeme paní starostce a obec-

nímu úřadu i Archeologickému

ústavu AV, aby se našly potřebné

finanční prostředky a výzkum se

podařilo úspěšně dokončit, aby se

podařilo vybudovat v naší lokali-

tě další historický památník a tak

zvýšit zájem o tuto část našeho re-

gionu. Třeba k tomu budou moci

přispět svým dílem i Vinořští. 

(Použito přednášky PhDr.Ivany

Fridrichové a knihy PhDr. Jana

Fridricha Ecce homo.)             (fi)
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Na masopustní oslavě, 24. 2. 2009, 
se děti v Bublině setkaly i s Křemílkem a Vochomůrkou. 

Ti pomohli dětem odfouknout paní Zimu a zavolat Jaro. 
Společně s dětmi zasadili semínka řeřichy 

a k dobrému růstu semínkům všichni zazpívali.

Masopust 2009

Kulturní kaleidoskop – Vincent

Na závěr Bublinu navštívilo divadlo Kocábka s představením Ďulík a Koláč.
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ANGLIČTINA A ITALŠTINA S KLÁROU LÖWENSTEINOVOU

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

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

DUBEN – ČERVEN 2009

Angličtina pro děti 3-4 let - začátečníci: zábavnou formou, výuka max. 5 dětí 
ve skupině, 1x týdně po 45 minutách 

Angličtina školáci pokročilí 8-10 let: pro děti, které se angličtinu učily nejméně 
jeden rok, výuka max. 6 dětí ve skupině, 
1x týdně po 60 minutách

Angličtina pro dospělé začátečníky: základní osvojení si anglické gramatiky 
a konverzačních témat, výuka max. 
8 studentů v kurzu, 1x týdně po 90 minutách

Angličtina pro „notorické“ základní osvojení si anglické gramatiky
začátečníky a mírně pokročilé: a konverzačních témat, výuka max. 8 studentů 

v kurzu, 1x týdně po 90 minutách

Angličtina pro pokročilé: upevňovací kurz koncipovaný hlavně 
konverzačně, výuka max. 8 studentů v kurzu, 
1 x týdně po 90 minutách

Angličtina pro seniory: základní osvojení si anglické gramatiky 
a konverzačních témat, výuka max. 8 studentů 
v kurzu, 1x týdně po 90 minutách

Italština pro začátečníky – rychlokurz: výuka max. 8 studentů v kurzu, 
1 x týdně po 90 minutách

ŠPANĚLŠTINA (NEJEN PRO DOSPĚLÉ) S MICHALEM STŘECHOU

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

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

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

o španělské kultuře, zvycích a místních zajímavostech.

DUBEN – ČERVEN 2009

1 x týdně po 90 minutách, předpokládaný den konání kurzu je čtvrtek.

Cena jednotlivých kurzů bude stanovena dle počtu přihlášených účastníků.

Předběžné přihlášky zasílejte do 25. 3. 2009 na adresu 
vincent@praha-vinor.cz 

nebo objednávejte telefonicky na 720 513 756, příp. na 286 851 181.

Nabídka jazykov˘ch kurzÛ



Vážené čtenářky, vážení čtenáři

a milí čtenáříčci,

od ledna letošního roku jsem se

stala novou knihovnicí ve vinoř-

ské knihovně. Vážím si práce své

předchůdkyně, paní Kubištové,

které chci za všechny čtenáře ješ-

tě jednou poděkovat za její mno-

haletou obětavou práci. I já se bu-

du snažit navázat s Vámi přátelský

kontakt a radou Vám usnadnit vý-

běr čtenářských novinek.

Věřím, že budete shovívaví

k mým případným začátečnickým

chybám a já na oplátku přivítám

jakékoliv postřehy nebo nápady,

které mi doporučíte.

Při návštěvě knihovny si můžete

všimnout drobných změn v uspo-

řádání. Především jsem pro Vás

vytvořila „intimnější“ zónu pro

práci s počítačem a vyhledávání

informací na internetu – INTER-

NETOVÝ KOUTEK. Připomínám,

že práce na internetu je pro re-

gistrované čtenáře zdarma.

Novou otevírací dobou chci vyjít vstříc i těm z Vás, 

kteří pracují do pozdních večerních hodin. 

Provozní doba knihovny:

Úterý 14:00 – 18:00 hod.

Čtvrtek 9:00 – 11:00 hod. a 14:00 – 20:00 hod.

kou CLAVIUS. Jde o počítačový

systém, který mimo jiné, pozorně

a bezchybně sleduje včasné vrá-

cení knih. Za nedodržování termí-

nů vybírá poplatek, i když umí to-

lerovat mimořádné důvody, jako

např. dovolenou, mimořádné uza-

vření knihovny apod. Podrobnos-

ti jsou uvedeny v Knihovním řádu. 

Místo pozvánky přikládám se-

znam nově zakoupených knih (je

uveden i na webových stránkách)

a věřím, že některá Vás zcela jistě

osloví a zaujme.

Těším se na pravidelné setká-

vání s Vámi a přeji Vám mnoho

krásných chvil strávených čtením

knih objevených v naší knihovně.

Monika Lichtenbergová
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Knihovna

Přivítám Vaše nápady a přání

ohledně nových knih, které se bu-

du snažit, v rámci finančních mož-

ností, zakoupit.

V současné době jednám s Měst-

skou knihovnou v Praze o zapůj-

čení dalšího výměnného knižního

souboru. V praxi to znamená, že

Městská knihovna nám zdarma

zapůjčí knihy na období 3–6 mě-

síců. Tento systém je výhodný ne-

jen pro samotné čtenáře, ale i pro

malé knihovny, které nemají tolik

finančních prostředků na nákup

nových knih. Řada, zvláště nároč-

nějších čtenářů, si tak přijde na

své. 

Méně příjemná novinka, která

Vás očekává, se skrývá pod znač-
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KniÏní pfiírÛstky za 1. ãtvrtletí 2009

Noc s Andersenem opût ve Vinofii

Literatura pro dospělé:

Lee Harrisová – Případ bývalé jeptišky 

Philippa Gregory – Králova přízeň 

Hana Whitton – Anna Česká, dcera Karla IV. na

anglickém trůnu 

Jesús Hernández – Operace Valkýra

Zita Kabátová – Můj recept na dlouhověkost

Marie Poledňáková – Líbáš jako bůh

Khaled Hosseini – Tisíce planoucích sluncí

Charlotte Rocheová – Vlhká místa

Emily Griffinová – Zkouška dítětem

Jenny Eclairová – Máme se téměř báječně

Niamh Greenová – Deník matky na pokraji šílenství

Bill Clem – Dokonalá past

Knihy z edice České televize:

Zdeněk Velíšek – Svět týden po týdnu

Helena a Michael Třeštíkovi – Manželské etudy

Lucie Konášová – Nemocnice na kraji města 

– Nové osudy

Otakar Černý – Brankám bylo padesát

Stanislav Konopásek – Hráč

13. komnata –  I. a II. díl

Skoro jasno

O češtině –  I. a II. díl

Známé tváře z TV

Literatura pro děti a mládež:

R. L. Stine – Husí kůže – Úsměv, prosím… 

přichází zlo!

R. L. Stine – Husí kůže – Doupě nestvůry

R. L. Stine – Husí kůže – Hororland

Flanagan John – Hraničářův učeň  I. a II. díl

Peter Horn – Florian ve světě duchů

Martin Bezouška – Maharal

Jürg Obrist – Věštkyně Stella a Bella a ukradená

opička

Silke Moritzová – Klička a gól!

Ulrich Maske – Kouzelnické příběhy

Cornelia Funková – Příšerky a jejich historky

Miloš Kratochvíl – Františkova velká kniha 

pohádek

Zuzana Pospíšilová – Začínáme číst – Moudrá sova

Rozárka

Anne – Marie Pol – Taneční střevíčky I.

Patricia Schröderová – První prázdninová pusa

Patricia Schröderová – Spolek holek Lékorek

Karen McCombieová – Stella a… Šíleně ulítlá Tilda

Tajné knihy Witch – O přátelství

Genetická metoda čtení:

Příběhy rytířů a jejich hradů

Pirátské příhody

Leporela:

Zvířátka na výletě

Angličtina – Moje první slovíčka

Ovečka Janička

Prasátko Pepík

Kravička Anička

Knihovnička mašinky Tomáše 

podle Rev. W. Awdryho: 

Tomáš, Edward, Henry, Gordon, James, Toby

Milé děti! 

V pátek 3. 4. 2009 na

Vás čeká ve vinořské

knihovně opět lákavý

večerní a noční pro-

gram (pohádky, soutě-

že, chatování…) 

Hlavní událostí naší

Noci s Andersenem bu-

de beseda a autorské čtení spisovatelky Markéty Zin-

nerové. Společně s ní nás navštíví také ilustrátorka

Petra Jelenová. Po besedě budete mít možnost za-

koupit si knihy a obrázky za snížené ceny. Památníč-

ky s sebou – samozřejmostí je i autogramiáda!

Těšíme se na Anderseny a Andersenky ve věku od

7 do 12 let. Vzhledem ke kapacitě VINCENTa dosta-

nou přednost registrovaní  čtenáři, ale především pra-

videlní návštěvníci naší knihovny. 

K nocování s námi stačí jen málo – spacák, polštá-

řek, karimatka, knížka … Souhlas rodičů je podmín-

kou!  

Zájemci o nocování se mohou přihlásit do 26. 3.

2009 v knihovně u pí. Lichtenbergové nebo pí. Mar-

kéty Hadrabové Dvořákové, na tel. 286 851 181 ne-

bo 720 513 756, případně emailem  vincent@praha-

vinor.cz. Více najdete na webových stránkách

knihovny.
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Seniofii komunikují

Pozvánka Vincenta

Letos již po druhé jsme  byli vy-

bráni správní radou  Nadačního

fondu manželů Livie a Václava

Klausových fondu pro realizaci po-

čítačového kurzu pro seniory 

„SENIOŘI KOMUNIKUJÍ 2009“

Cíl: 

Seznámení seniorů se základní

obsluhou PC s využíváním mož-

ností internetu, s používáním elek-

tronické pošty a psaní textu. Cílem

je také naučit seniory používat

mobilní telefon a platební kartu.

Cílová skupina: 

Senioři důchodového věku, kte-

ří dosud neměli příležitost sezná-

mit se s používáním těchto komu-

nikačních prostředků.

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

Termín konání:
25. 5. – 29. 5. 2009 (Po – Čt  9 – 12 hod, Pá 9 – 11)

Přihlášky adresujte: 
VINCENT

pí. Markéta Hadrabová Dvořáková

Opočínská 364, 190 17  Praha 9

tel. 286 851 181 nebo 720 513 756

Uzávěrka přihlášek:
20. 4. 2009.

Vybraní uchazeči budou vyrozuměni a informováni 

o podrobnostech ve dnech 4. 5. – 7. 5. 2009.

Hlavními partnery Nadačního fondu manželů Livie 

a Václava Klausových při realizaci tohoto projektu jsou:

K E R A M I K A  P R O  D O S P Ě L É

úterý 24. 3. 2009, úterý 21. 4. 2009
úterý 19. 5. 2009

od 19:00 do 20:30 hod.
Vstupné 30,-- Kč + cena výrobku dle velikosti cca 90 – 150,--Kč

Rezervace NUTNÁ na vincent@praha-vinor.cz 

případně na tel. 286 851 181.

O·ET¤OVÁNÍ ROSTLIN DOMA A NA ZAHRÁDCE
pfiedná‰í Jan Ettler

v pondûlí 30. 3. 2009 od 18:00 hod.
Vstupné 20,– Kã

Po ukonãení pfiedná‰ky moÏnost nákupu vkusn˘ch kvûtináãÛ typu Lechuza.



● Přístavba 

26. 2. 2009 proběhla kolaudace

vnitřních prostor přístavby školy.

Od 9.3. využívá škola jídelnu

a v dohledné době se do nových

prostor přestěhuje i školní druži-

na. Během května mají být do-

končeny venkovní práce. Plný po-

voz bude zahájen 1. září, kdy

v přístavbě přivítáme nejen prv-

ňáčky, ale i celý první stupeň a ta-

ké dvě třídy MŠ. 
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18.12. 2008 se uskutečnil 13.

ročník Vánočního turnaje ve stol-

ním tenise. Zúčastnilo se 39 dětí

ve čtyřech kategoriích. Z našich

zvítězil Ondřej Havazík v katego-

rii starší žáci a mladší žákyně zís-

kaly 2.a 3.místo. 

V sobotu 21. 3. 2009 pořádáme

v naší tělocvičně krajský přebor

v badmintonu žáků do 13 let. Bu-

de se bojovat o medaile a vzhle-

dem k tomu, že na všech letošních

krajských turnajích obsadili naši

žáci první místa, nejsou rozhodně

bez šance. Přijďte je povzbudit.

Zveme Vás do naší tělocvičny ta-

ké na 18.– 19. 4. 2009, kdy zde

proběhne finále play off 1.ligy

badmintonu, a na 25.–26. 4. 2009,

kdy se zde koná mistrovství re-

publiky žáků do 13 let. Přijďte se

podívat na vrcholový sport za

účasti našich žáků.

● Zápis do ZŠ byl ve středu 4. 2.

a ve čtvrtek 5. 2. 2009. Mach a Še-

bestová ze III. B přivítali celkem

47 dětí, z nichž 9 bude žádat o od-

klad. V září by mělo nastoupit 38

prvňáčků, kteří budou rozděleni

do dvou prvních tříd. 

Děkujeme všem žákům naší

školy, kteří vystupovali v rolích

Macha, Šebestové a psa Jonatána

nebo pomáhali ve třídě při hrách

– byli ve svých rolích výborní. 

● Zápis do MŠ se koná ve školce

ve středu 25. 3. 2009 od 13 do 17

hod. Díky otevření dalších dvou

tříd předpokládáme, že se dosta-

ne na všechny vinořské zájemce.

● Lyžařský kurz pro žáky 7. a 8.

ročníku doplněný o několik devá-

ťáků proběhl 8.–15. 2. 2009 na Fri-

esových boudách v Krkonoších.

Počasí bylo dost drsné, ale přesto

si to většina účastníků užila. Zvláš-

tě páteční celodenní výlet na běž-

kách se vydařil. První družstvo 

dorazilo až do Janských Lázní,

ostatní do Pece pod Sněžkou.

Ze Ïivota ‰koly

● Sport 

17. 12. 2008 proběhly hned 3

akce: 

Šplhoun roku (IV.ročník), kde

v jednotlivých kategoriích zvítězi-

li Milena Mírná, Aneta Novotná,

Dan Flegr a Vladimír Ganockij.

Satalická vánoční laťka, ve kte-

ré naši žáci obsadili tři 1., jedno 2.

a dvě 3.místa. Absolutním vítězem

se stal Petr Kincl z 8.třídy se 155

cm. Rovněž 140 cm Veroniky Slu-

néčkové byl výborný výkon.

Odpoledne se potom v naší tě-

locvičně odehrál II.ročník vánoč-

ního turnaje rodičů s dětmi v bad-

mintonu – skupina A. Boje byly

urputné, po dramatickém finále si

pohár vítězů odnesli Lucka Klem-

pířová s tatínkem. 18. 12. 2008

proběhl stejný turnaj pro méně

pokročilé děti ze skupiny B. Zde

vítězný pohár putoval k Vaňko-

vým.



Vidět živého Macha a skutečnou

Šebestovou se hned tak někomu

nepodaří... a dostat od těchto zná-

mých žáků 3. B na památku obrá-

zek, to potkalo jen pár (47!) dětí

z Vinoře, Přezletic a Podolanky,

které přišly k zápisu do 1.třídy.

Právě jim 4. a 5.února 2009 pře-

dali Mach, Šebestová a jejich psí

kamarád Jonatán „pamětní po-

hádkovou listinu“, a tak nastáva-

jící prvňáčky přivítali v naší škole.

Společně si potom zazpívali pís-

ničku „My jsme žáci 3. B“ a před-

školáčci tak ztratili obavy z nové-

ho a neznámého prostředí a při

zápisu výborně spolupracovali

s paní učitelkou. V prvním patře

byla pro rodiče připravena prezen-

tace školy. Mohli se zde seznámit

s nabídkou zájmových kroužků,

školními, mimoškolními a spor-

tovními aktivitami školy.
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Zápis do první tfiídy na‰í základní ‰koly

V rolích Macha, Šebestové a Jo-

natána vystoupily děti z divadla

Housle na stromě při ZŠ Vinoř - žá-

ci 5.a 6.třídy.)       Soňa Tomková

Těšíme se, až se všichni 1. září

sejdeme v naší nové škole a mož-

ná se přijde podívat i Šebestová,

Mach a Jonatán. 
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V tomto školním roce jsme pro-

jektu Srdce na dlani dali podtitul

Gramotný čtenář a zaměřili jsme

jej na pomoc naší školní knihovně.

Co nás k tomu vedlo? České děti

vykazují ve srovnání s evropskými

vrstevníky nižší čtenářskou gra-

motnost, což znamená, že mají po-

tíže s porozuměním čtenému od-

bornému i uměleckému textu.

Prostě nevědí, co čtou. Proto jsme

se rozhodli věnovat tomuto pro-

blému zvýšenou pozornost. Jednou

z cest je probouzet v dětech zájem

o knihu jako zdroj informací, zajis-

tit, aby děti s knihou více pracova-

ly, více četly. Naše školní knihovna

svým fondem neodpovídá vkusu

ani potřebám současné mládeže.

Potřebujeme ji zmodernizovat, ob-

měnit fond beletrie, vybavit ji mo-

derními encyklopediemi a periodi-

ky, aby ji žáci mohli běžně užívat.

Na vybavení knihovny získává-

me prostředky sami, například

prodejem žákovských výrobků při

třídních schůzkách nebo formou

vystoupení pro veřejnost. Zatím

jsme získali téměř 5 000 Kč. 

Ve škole vytvářejí žáci poutavé

nástěnky, jejichž cílem je zvýšit zá-

jem o literaturu. 

Velmi zdařilou akcí pro veřej-

nost byla vánoční besídka, kdy

jsme využili výbornou akustiku

školní chodby. Žáci rozezněli slav-

nostně vyzdobené prostory zpě-

vem vánočních koled a recitací.

Příchozím nabídli malé vánoční

pohoštění. Podařilo se vytvořit mi-

lou předvánoční atmosféru. Po-

dobné setkání chystáme i na jaro.

Doufáme, že se nám tímto způso-

bem podaří získat prostředky na

vytvoření kvalitní školní knihov-

ny a zlepšit čtenářské schopnosti

našich žáků.

Jaroslava Hrubá

Ze Ïivota vinofiské farnosti – Velikonoce

Kdyby nám z Vánoc zbyl jen

stromeček, kapr, dárky a koledy

jen jako hudební kulisa, to by by-

lo málo.

Podobně, kdybychom o Veliko-

nocích jen barvili vajíčka, dělali ra-

chot řechtačkami, na Velikonoční

pondělí používali pomlázku, i to by

bylo málo. Chtějme přijít na kloub,

co to ty Velikonoce vlastně jsou.

Velikonoce, jako největší svátky,

slavili již Israelité. Bylo to výročí

východu z egyptského otroctví

(veliká noc, kdy se něco důležité-

Projekt Srdce na dlani pomÛÏe na‰im ÏákÛm

Letos dostali žáci devátých roč-

níků šanci podat si v prvním kole

přijímacího řízení na střední ško-

ly až tři přihlášky. Tuto příležitost

využilo 19 z 26 žáků naší IX. třídy,

šest žáků má podané dvě přihláš-

ky, jeden žák podává pouze jednu. 

Pět žáků alespoň na jednu při-

hlášku uvedlo gymnázium, šest

dětí se hlásí pouze na střední od-

borná učiliště, ostatní si předali

přihlášky na střední odborné

školy.

Letošní první kolo přijímacích

zkoušek proběhne od 22.4. do 7.5.

2009.

Novinkou letošního přijímacího

řízení je tzv. zápisový lístek, který

žák po doručení rozhodnutí o při-

jetí předává na školu, kam se roz-

hodl nastoupit.

Přejeme všem hodně úspěchů.

Iva Křemenová, výchovná po-

radkyně

ho událo) – stali se svobodným ná-

rodem, viděli mocné skutky Boha,

pro které je farao propustil. Poz-

ději ale poslal 600 válečných vo-

zů a chtěl Israelity potrestat a při-

vést zpět do Egypta jako otroky.

Vycvičené vojsko faraonovo uto-

nulo v Rudém moři. 

Na poušti jedli Israelité manu,

které bylo vždy dost tam, kde tá-

bořili. Na Sinaji dostali Zákon a po

čtyřicetiletém putování přišli do

Zaslíbené země – tehdy Kanaán,

nyní Israel.

Doposud slaví Židé Velikonoce

jako oslavu těchto událostí. Veli-

konoční večeře má pevný řád, je-

dí se nekvašené chleby, beránek

pečený na ohni, hořké byliny, pi-

je se víno.

Ježíš po tříletém působení na-

posled slavil velikonoční večeři

se svými apoštoly. Také měli při-

praveny nekvašené chleby, be-

ránka pečeného na ohni, víno

a vše, co k tomu patřilo. Ale Ježíš

věděl, že bude zatčen, odsouzen,

ukřižován, ale třetího dne zvítězí

Profesní orientace ÏákÛ IX. tfiídy
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Předvelikonoční zamyšlení 

Zdá se mi,

že jen málokdy se setkáváme od srdce k srdci…

Zdá se mi,

že jen málokdy se naše míjející se monology mění v dialog.

Může za to ČAS

plynoucí příliš rychle,

nebo ŽIVOT,

který se nezastaví?

Nebo naše DOBA,

jejíž rytmus je nad naše chápání a někdy i síly?

Nebo MY sami?

Život, štěstí i radost nám utíkají mezi prsty.

Velikonoce střídají Velikonoce a my

čím dál tím moudřejší a dospělejší se řítíme…

KAM ?

Je někdo, kdo umí zastavit čas a říct to rázné „DOST !“,

které všechno změní.

Jsme to MY?

Jsem to JÁ?

Velikonoční chvíle, to je chvíle, kdy něco končí a něco nového začíná:

ze zimy – jaro

ze smrti – život

z bolesti – radost.

To je pravé poselství Velikonoc!

Na chvíli se ztišme, přemýšlejme

a nechme čas běžet mimo nás !

Marie Nováková

nad smrtí. To předpověděl. Místo

obvyklých slov při večeři, řekl

nad chlebem: „Vezměte a jezte,

toto je moje tělo, které se za vás

vydává.“ Nad vínem řekl: „Vez-

měte a pijte, toto je moje krev,

která se za vás prolévá.To dělejte

na mou památku.“ To si připomí-

náme na Zelený čtvrtek. Po veče-

ři byl zatčen. Pak opravdu od-

souzen k smrti. Na Velký pátek si

připomínáme jeho smrt – ale ne-

děláme to s hořkostí a se smut-

kem, protože On tím vstoupil i do

naší smrti, aby nás zachránil. Na

Bílou sobotu večer slavíme nej-

větší událost v dějinách lidstva:

Ježíšovo vítězství nad smrtí, Vzk-

říšení, ke kterému smíme být při-

pojeni i my.

Je toho víc, ale kdo si přejete do-

vědět se víc o křesťanských Veli-

konocích, zvu vás na slavení veli-

konoc ve zdejším kostele:

Zelený čtvrtek

9. dubna v 18 hodin

Velký pátek 

10. dubna v 18 hodin

Bílá sobota 

11. dubna ve 20. 30 hodin

Velikonoční neděle 

12. dubna v 9 hodin

Velikonoční pondělí 

13. dubna v 9 hodin

Kéž upřímně prožijeme blížící

se velikonoční svátky. I lidové

zvyky, které jsou připojeny k jed-

notlivým dnům Velikonoc, mají

svou historii, důvod a jsou také

pěkné.

Hezky to všechno prožijme. 

Přeje Váš farář 

Pavel Jančík.



My tři králové jdeme k vám, 

štěstí zdraví vinšujem Vám...

znělo 6.1. 2009 Vinoří a ulicemi

příměstské části Prahy Vinoř pro-

cházeli malí koledníci.

I naše městská část se tak zapo-

jila do Tříkrálové sbírky pražské

Arcidiecézní charity ADCH. 

Dětské hlásky za doprovodu ky-

tary a ozvučných nástrojů zpívaly

a lidem jihla srdce. Tříkrálový prů-

vod začal návštěvou starosty obce,

pošty a několika obchodů. Všude

se koledníci setkávali s úsměvy

a pochopením a radostí.

Po návštěvě restaurace Dona Pi-

voně, Čínské restaurace, a také vi-

nárny U Páji, koledníci zakotvili

v Normě. I zde kromě zpěvu zná-

mé koledy přáli v souladu se zná-

mými symboly C+M+B staročeské

požehnání v písni Dej Bůh štěstí

tomu domu. (volný překlad latin-

ských symbolů).

Po návštěvě dalších domácnos-

tí se malí i velcí koledníčci ode-

brali k zaslouženému spánku.

Celý výsledek sbírky byl ode-

slán ADCH v zapečetěné poklad-

ničce. 

Podle výsledků zveřejněných

20. 1. 2009 bylo při sbírce (Vinoř

a Satalice) vybráno 6 711 Kč.

V celé Praze bylo vybráno

1 875 030 Kč.

Vinořská farnost se rozhodla

celý výsledek sbírky věnovat na

účel ADCH (nežádá žádné finance

na vlastní záměr, místní aktivity).

Prostředky budou věnovány na

tyto projekty ADCH: 

● pomoc dětem v Indii

● stavba VOŠ Bidar (Indie)

● pobyt běloruských dětí v ČR

● azylový dům pro matky s dětmi

Praha

● stacionář pro seniory Praha 

● Migrační centrum Praha

Všem dárcům děkujeme nejen

za finanční pomoc, ale i atmosfé-

ru, která umí pohladit po duši

a vytváří mezi lidmi pocit souná-

ležitosti a dobré vůle. Doufáme, že

nás bude provázet celým rokem

2009 a že v ní zůstane i trochu té

nevšední laskavé atmosféry Vá-

noc.

Ing. Mgr. Marie Nováková 

zodpovědná za sbírku 

ADCH  Vinoř
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Pozitivní vykroãení do roku 2009
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V měsíci lednu započala již

dlouho připravovaná oprava var-

han ve vinořském kostele.

Podle odborné zprávy o stavu

varhan se jedná o záchranu ná-

stroje, 1.etapu, podle předběžné

nabídky v ceně 220 000,-Kč.

V loňskem roce bylo na dobro-

volném vstupném na koncertech

vybráno celkem 46 845,-Kč,

z koncertů a darů v předchozích

letech je na fondu opravy varhan

97 000,-Kč.

Tradice benefičních koncertů

bude i letos pokračovat. Věříme,

že brzy vybereme chybějící částku

76 000,- Kč, neboť koncerty se tě-

ší stále větší oblibě (nejen) vinoř-

ských občanů. Srdečně všechny

zveme.

Oprava varhan ve vinofiském kostele

V˘tûÏek z dobrovolného vstupného bude vûnován na opravu varhan 
v kostele Pov˘‰ení svatého KfiíÏe v Praze 9 – Vinofii

Mûstská ãást Praha 9 – Vinofi
¤ímskokatolická farnost pfii kostele Pov˘‰ení sv. KfiíÏe

a Robert Rytina – VR Atelier

vás srdeãnû zvou na

VELIKONOâNÍ KONCERTVELIKONOâNÍ KONCERT
NEDùLE 29. B¤EZNA 2009 V 17:00 HODIN

V KOSTELE POV¯·ENÍ SV. K¤ÍÎE V PRAZE 9 – VINO¤I

Domenico Scarlatti: STABAT MATER
Franti‰ek Ignác TÛma: STABAT MATER

Antonio Caldara: CRUCIFIXUS
Jan Dismas Zelenka: CALIGAVERUNT OCULI MEI

SOUBOR COLLEGIUM 419
Theorba: MILOSLAV ·TUDENT     Pozitiv: FILIP DVO¤ÁK

¤ídí: âENùK SVOBODA



Dva víkendy před Vánocemi ne-

vídaně ožilo informační centrum

Na Rychtě v Chaltické ulici 539. Na

návštěvníky zde čekalo plno zají-

mavých malých i velkých věciček,

každý zde mohl koupit nějaký ori-

ginální dárek či výtvarné materi-

ály na tvoření doma. 

Kromě ručně zhotovovaných

vánočních dekorací, obrázků

a ozdob si mohli příchozí pro-

hlédnout, ozkoušet a zakoupit

ručně malovaná trička a mikiny.

Některé ženy neodolaly nákupu

malované tuniky k obohacení

vlastního šatníku originálním

kouskem. Nejvíce návštěvníci

ocenili možnost objednat si prá-

vě to, co se jim líbí, i když nena-

šli požadovanou velikost, barvu

nebo motiv. 

Také před Velikonocemi (v pá-

tek odpoledne 27. 3. od 13:00 –

18:00 a v sobotu 28. 3. od 9:00 –

17:00) vás zveme do společen-

ské místnosti Na Rychtě s jarním

zbožím: Budete moci obdivovat

a zakoupit rukodělné výrobky a ve-

likonoční dekoraci, obrázky, krasli-

ce a opět nová ručně malovaná trič-
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Kreativní trh Na Rychtû.

ka, mikiny, tuniky apod. Opět si bu-

dete moci objednat to, co právě na

trhu nenajdete. 

Přijďte si zkusit sami namalovat

tričko pro sebe!

Těší se na Vás  

Ludmila Obručová

se spolupracovníky.

Ze Ïivota spolkÛ

● Obec baráčnická

Počestné právo, vážená rych-

tářko, milé tetičky, sousedé

V krátkosti několik čísel. Naše

Obec má k dnešnímu dni 44 členů,

z toho 7 sousedů. V roce 2008

jsme přijali 7 členů – 6 tetiček a 1

souseda. Bohužel nás navždy

opustily 4 tetičky: Klivická, Zna-

menáčková, Hnilová a Medková. 

S přáním dobrého zdraví a síly

do další naší práce pro rozkvět Ba-

ráčníka. 

D. Kudlová, syndička

● 17.1. se konalo výroční sedění

naší Obce baráčnické. Děkujeme

pěveckému sdružení UPANIŠADY

a panu Vorlíčkovi za hudební vy-

stoupení, stejně jako všem baráč-

níkům z Vinoře i okolních žup za

účast.



● 9.2. Masopust v klubu seniorů.

Po protančeném Obecním plesu

a Dětském karnevalu se v klubu

seniorů konala 9.2. masopustní

slavnost v maskách. Obdivuhod-

nou výdrž a kreativitu našich dří-

ve narozených je možné jenom zá-

vidět...

● 14. 2. bylo výroční sedění 16. žu-

py baráčnické za přítomnosti rych-

táře 16. župy, okolních rychtářů,

zástupce Veleobce a starostů Vo-

dochod, Líbeznic a Vinoře. V hoj-

ném počtu se zúčastnili i zástupci

naší Obce baráčnické. Zcela jistě

poprvé v dějinách baráčníků byl

realizován hovorový most mezi Lí-

beznicemi a nemocnicí v Mladé Bo-

leslavi, kde se po operaci zotavuje

naše rychtářka J.Patrasová. Určitě

tím byla překvapena a potěšena.

● Poděkování paní Jaroslavy Pat-

rasové MO ČRS Ve Vinoři za za-

půjčení klubového zařízení

Vážený pan Sládek Miloslav,

předseda MO Českého rybářského

svazu v Praze – Vinoři a vážení čle-

nové výboru !

My, členové Obce baráčníků Ja-

na Amose Komenského ve Vinoři,

Vám všem vřele děkujeme za za-

půjčení Vaší chaty za účelem na-

šeho hodnotícího sedění dne

17. ledna 2009, neboť naše Rychta

není dostatečně velká.

Vřelé díky patří zvlášť panu Pet-
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ru Bajerovi, který pro nás věnoval

ze svého volného času dost hodin

práce, velice nezištně, což je

v dnešní době dost vzácné. Díky !

Děkuji též rybářům, kteří pro nás

topili a udržovali chatu v chodu.

S úctou a velikými díky

Jaroslava Patrasová,  rychtářka



● Rybáři

14. 2. se konala výroční schůze

Rybářského spolku Vinoř. Jako

host vystoupil starosta F.Švarc

s poděkováním za skvělou péči

o naše rybníky, poděkovat připlu-

ly i labutě...

● Zahrádkáři

28.2.2009 v Informačním stře-

disku se uskutečnila výroční schů-

ze našich zahrádkářů. Se zdravicí

vystoupil i starosta Švarc, sezná-

mil je s plánovanými akcemi ko-

lem zahrádek a poděkoval za je-

jich přínos obci. 

● 21.12. se konal Vánoční turnaj

v nohejbale. Účast byla mimořádně

vysoká, stejně jako nasazení všech

hráčů. Zvítězila sehraná rodinná

trojice Marek, Mirek a Jarda Jirků.

Po turnaji proběhlo zdařilé pose-

zení s výborným občerstvením.

● 14. 2. se konal i tradiční ping-

pongový turnaj Marcipánka Cup.

V souboji generací zvítězil sport,

nezranil se nikdo. V jednotlivcích

zvítězil Jirka Potůček, druhý Ota

Gold a třetí Mirek Jirků, ve čtyřhře

měli navrch opět mladí, zvítězili

Mirek Jirků a Jirka Potůček. Druzí

byli Tomáš Zemánek a David Ne-

užil, třetí Karel Zemánek a Ota

Gold. Ceny i občerstvení výborné.
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Sport
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● 21.2. se konal fotbalový halový turnaj mladších a starších přípravek, ročníky 2002-2003 a 1998-1999. Cel-

kem se účastnilo 9 mužstev, kvůli počasí se omluvila družstva ze Schulzendorfu. Mezi mladšími jsme skonči-

li 4., mezi staršími 3. Ceny předával čestný občan Vinoře a dlouholetý reprezentant Jirka Čadek.
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Počátky vinořského stolního te-

nisu se datují do 80. let minulého

století. Tehdy měli stolní tenisté

útočiště v kulturním domě v Pře-

zleticích. V restituci získal ale pů-

vodní majitel kulturní dům zpět

do svého vlastnictví a se sportem

byl konec.

O to s větším úsilím si začali

stolní tenisté vytvářet nové záze-

mí ve vinořské sokolovně. Počát-

kem 90. let již hráli své mistrovské

soutěže dospělí i žáci. Z původních

hráčů a členů stolního tenisu So-

kola Vinoř se počet postupně

zdvojnásobil na dnešních 15 do-

spělých a 9 dětí. Co je ale hlavní,

ohromě stoupla úroveň!

V kategorii dospělých hrají tři

mužstva mistrovské soutěže.

A družstvo patří již třetím rokem

mezi krajskou elitu a úspěšně si

vede ve „ctihodné společnosti“ ta-

kových klubů, jako je Mladá Bole-

slav, Kladno, Slaný, Kralupy. A to

je co říct!

Oddíl stolního tenisu však za vi-

zitku své činnosti, třešničku na

dortu, považuje sportovní výkon-

nost a výsledky mladých. Doro-

stenecké mužstvo hraje na oblast-

ní úrovni se soupeři z Říčan,

Čelákovic nebo Brandýsa n.La-

bem. Zatím si udržuje pověst nej-

lepšího družstva jako celku. Vý-

borní jsou též jednotlivci, např.

Adéla Hleděncová nebo Ondra Ha-

vazík. 

Z těch ještě mladších udivuje

soupeře i diváky 12-ti letá Kateři-

na Machová. Nad hrací stůl ještě

moc nepřesahuje, její přesně od-

palované míčky ale straší i dospě-

lé protihráče! Žákovské družstvo

se mimo soutěž dokonce zúčastni-

lo i soutěže dospělých v nejnižší

třídě!

Tréninkové hodiny v místní so-

kolovně má oddíl stanoveny

4x týdně v pondělí, úterý, čtvrtek

a sobotu dopoledne. Tréninky ve-

dou Standa Teplý, Roman Hava-

zík a Robert Weishaupt, všichni

s trenérskou třídou „C“. Kromě

tréninků a utkání během roku po-

řádá oddíl několik turnajů. Jsou

to například 3 žákovské turnaje

pro oblast Praha-východ, vždy

s účastí kolem 30–40 žáků. Jsou

pořádány také veřejné turnaje

i pro nečleny oddílu, jako např.

Marcipánka-Cup.

Členové oddílu se aktivně po-

dílejí na zlepšení prostředí soko-

lovny pro stolní tenis, dokonce ne-

chybí „hrací robot“! Ten simuluje

různé druhy úderů v různých

rychlostech. 

Rádi mezi sebou přivítáme zá-

jemce o tuto hru hlavně z řad škol-

ní mládeže, nevyjímaje ale ani do-

spělé. V našem oddílu jsou členové

ve věku od 11–60 let! Mladí po-

Krajská elita ve Vinofii

Mladí tenisté po skončení turnaje

Turnaj žáků ve vinořské sokolovně



Blahopřejeme…

našim občanům, kteří slaví v 1.

čtvrtletí 2009 svá životní jubilea

Leden

LANDOVÁ  Emilie 81 let

ŠANTROCHOVÁ  Jaroslava 75 let

ŠTĚPNIČKA   Miloslav 75 let

KŘENKOVÁ  Růžena 85 let

KOČANDRLE   Vladimír 70 let

VOKÁL Josef 81 let

ZELINKOVÁ   Růžena 88 let

HEJROVÁ  Eliška 80 let

Únor

NEDVÍDKOVÁ  Miluše 75 let

ŠTĚPÁNOVÁ Jiřina 87 let

ALTMANOVÁ  Helena 84 let

TROSTOVÁ  Drahomíra 81 let

DEYLOVÁ  Milada 70 let

BEZKOČKOVÁ  Cecílie 80 let

STEJSKALOVÁ  Jarmila 82 let

Březen

CIHLÁŘ  Jiří 86 let

PROCHÁZKA Josef 83 let

PEŠTOVÁ Jarmila 87 let

HLADÍKOVÁ  Miroslava 80 let

BERNÁTH Josef 82 let

ZIMA František 87 let

PYTLÍKOVÁ Věra 81 let

VODVÁŘKOVÁ Dobromila 85 let

ZOUZALOVÁ Věra 70 let

DOLEŽAL Ladislav 87 let

35

Kronika

stupně odrůstají do starších kate-

gorií, proto je velice aktuální po-

sílit kategorii nejmladších chlapců

a děvčat!

PŘIJĎTE, STOLNÍ TENIS 

SI ZAMILUJETE!

Ing. A. Weishaupt

Informace na tel. 602 269 201

Ing. St. Teplý

Nejlepší dorostenka Adéla Hleděncová s Ondřejem Havazíkem

Otevírací doby zdravotnických zařízení ve Vinoři: 

Zubní oddělení

MUDr Eva Šimečková

Po 08.30 – 17.00

Út 07.00 – 12.00 

St  07.00 – 16.00

Čt 07.00 – 12.00

Pá 07.00 – 12.00

Praktický lékař

MUDr Jan Krause

tel. 286 851 146 

Po  07.00 – 13.00

Út 13.00 – 17.30 

St  07.00 – 12.00 13.00 – 16.00 (na objednání) 

Čt 07.00 – 12.00 13.00 – 16.00 (na objednání) 

Pá 07.00 – 12.00 

Neurologie MUDr Pavla Melicharová tel. 286 851 183 

Po  07.15 – 09.00 (injekce) 09.00 – 12.00 13.00 – 17.30

Út 07.15 – 12.00 13.00 – 16.30 (administrativa)

St  07.15 – 12.00 13.00 – 16.30 (klinika)

Čt 08.30 – 09.30 (injekce) 10.00 – 12.00 13.00 – 18.00

Pá 07.15 – 12.00 13.00 – 16.30 (návštěva u nemocných)

Ordinace pro děti a dorost MUDr Petra Slámová

Sestra: Radoslava Hrubcová tel. 286 851 134 

Změna od 12. 1. 2009

Po 08.00 – 11.30 12.00 – 14.30 (poradna) 

Út 07.00 – 09.00 (odběry) 09.00 – 11.30 12.00 – 15.00 (poradna) 

St  08.00 – 11.30 12.00 – 15.00 (poradna) 

Čt 14.00 – 15.30 15.30 – 18.30 (poradna) 

Pá 08.00 – 10.00 10.00 – 12.30 (poradna) 

Lékárna

Po 08.00 – 18.00 

polední přestávka 11.30 – 13.00 

Út 08.00 – 18.00

St  08.00 – 11.30

Čt 08.00 – 18.00

Pá 08.00 – 15.00

So 08.00 – 11.30



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.

Inzerce ve Vinofiském zpravodaji
Ceny inzerce ve Vinofiském zpravodaji:
1/1 A5  (celá stránka) 2.000,--Kã
1/2 A5  (polovina strany) 1.000,--Kã
1/3 A5  (tfietina strany) 500,--Kã
1/4 A5  (ãtvrtina strany) 200,--Kã

Pokud se jedná o subjekt se sídlem v MČ-Vinoř, platí sleva 20%. 

UUzzáávvûûrrkkyy::  
25.02., 25.05., 25.08., 25.11.

TTeell..  rreeddaakkccee::  
286 851 483 (linka 125)

Mandl
&

prádelna
Klánovická 34, Hloubětín

po dohodě s dopravou 
tel: 777 261 944, 281 864 211



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

karosáfisk˘ch dílÛ, svûtel, tlumiãÛ, atd.

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

☞ V¯FUKY – oprava, montáÏ, prodej

Dle dohody zajistíme i odvoz autovraku

ADV SERVIS, PRAHA 9 – VINO¤, KE ML̄ NKU 535

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





Agentura 2e pfieklady
Pfieklady a tlumoãení v Satalicích

● pfieklady a tlumoãení do a ze v‰ech evropsk˘ch jazykÛ 
● rÛzné jazykové kombinace 
● pfieklady obecn˘ch i vysoce odborn˘ch textÛ 

(technick˘ch, právních, ekonomick˘ch, medicínsk˘ch apod.) 
● soudní ovûfiování textÛ ve v‰ech nabízen˘ch jazycích 
● v˘sledné dílo jsme schopni dodat v ti‰tûné podobû,

na disketû, na CD, e-mailem, kur˘rem, po‰tou 

Provozní doba: pondûlí – pátek 8.30 – 17.00
Trabantská 270, Praha 9 – Satalice, 190 15 

(ve dvofie za veterinou, naproti Obchodní akademie)

www.2e.cz/preklady ❙ Tel: 281 917 430 ❙ Mobil: 777 606 916 ❙ preklady@2e.cz



Vedení úãetnictví a daÀové evidence

DAVID HAVRÁNEK
âERADICKÁ 660, 190 17 PRAHA-VINO¤

● zpracování účetnictví a daňové evidence včetně komplexního zpracování   
daňového přiznání k dani z příjmu, daňových přiznání k dani z přidané 
hodnoty, dani silniční, dani z nemovitostí, dani z převodu nemovitostí, dani 
darovací, dani dědické

● zpracování pravidelných ročních přehledů (zúčtování záloh) pro správy 
sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny

● komplexní zpracování mzdové agendy
● příprava podkladů ke schválení účetní závěrky valnou hromadou společnosti včetně 

zajištění realizace valné hromady společnosti
● příprava zprávy podle ustanovení § 66a obchodního zákoníku (zpráva o vztazích mezi 

propojenými osobami), založení účetní závěrky (včetně oznámení o naložení se ziskem/
ztrátou) společnosti), zprávy podle § 66a obchodního zákoníku do sbírky listin vedené 
u příslušného rejstříkového soudu

● zastupování v řízeních vedených před příslušnými finančními úřady, správami sociálních 
zabezpečení, zdravotními pojišťovnami

● zajištění soudního i mimosoudního vymáhání pohledávek klienta

E-mail: ucto@havra.cz        Mobil: 737 281 232         Tel/fax: 286 855 513        www.havra.cz

Mgr. IRENA 
HAVRÁNKOVÁ
ADVOKÁTKA
● finanční právo -  zpracování daňových 

přiznání k dani z příjmu, dani z přidané hodnoty, 
dani z nemovitosti, dani z převodu nemovitosti, 
zastupování v daňových řízeních vedených před příslušnými finančními orgány

● občanské právo -  sporná agenda, rozvody, vypracování dohod o vypořádání společného 
jmění manželů, úprava poměrů k dětem, výživné, vymáhání a správa pohledávek, 
zastupování ve vykonávacím (exekučním) řízení a v insolvenčním řízení

● obchodní právo -  založení obchodních společností, převody obchodních společností, 
vypracování pravidelných statutárních povinností, rejstříková řízení, revize a doplnění 
Sbírky listin

Sídlo: Čeradická 660, 190 17 Praha-Vinoř   www.havrankova.cz
Email: advokat@havrankova.cz       Mobil: +420 777 793 303       Tel/fax: +420 286 855 513
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Vinofisk˘
VELIKONOâNÍ

jarmark

Mûstská ãást Praha 9–Vinofi Vás srdeãnû zve na

5. 4. 2009 od 10 hodin
na dûtském hfii‰ti Dlabaãov a v areálu 

stavebnin Václav Dlabaã
(Mladoboleslavská ul. na trase Brand˘s n/L – Praha)

10:00 zahájení jarmarku starostou Vinofie
10:05 – 10:15 vystoupení dûtí z M· Vinofi
10:15 – 11:00 ORIENTÁLNÍ TANCE S DU·Í  

vystoupení lektorky Mí‰i Králové 
a kurzu Satalice  

11:00 – 12:00 MaÏoretky Hrádek nad Nisou
(Bambulaãky, Babetky & Sluníãka)

12:00 – 12:30 KEJKLÍ¤ a KOUZELNÍK PET, P. Theimer
12:30 – 13:00 maÀáskové divadlo Vinofi: pohádka 

O FIALOVÉ KARKULCE
13:00 – 13:15 pûveck˘ sbor CAMERATA Praha – 

oddûlení BROUâCI
13:15 – 13:25 VELIKONOâNÍ P¤ÍBùH  

scénka v podání dûtí z farnosti Vinofi
13:25 – 13:45 taneãní vystoupení skupiny 

ELÁHOP (dívky z divadelního 
spolku Housle na stromû) Z· Vinofi 

13:45 – 14:00 POHYBOVÉ STUDIO Majky ·ulové  
z Vinofie – pfiedtanãení  
KOâKY a VEâERNÍâEK

14:00 – 15:00 zábavná populární  hudební skupina 
MAXIM TURBULENC

15:00 – 15:30 autogramiáda MaxíkÛ
15:30 – 16:00 UPANI·ADY – amatérské pûvecké 

sdruÏení
16:00 – 16:30 A-FORCE JUNIOR Praha – hiphopová 

taneãní skupina 
16:30 DISCO, DJ Jirka Nûmeãek – 

maso-uzeniny-jídelna –
k tanci v‰echny vyzve Majka ·ulová 

AREÁL STAVEBNIN VÁCLAV DLABAâ
Stánkov˘ prodej s tradiãním velikonoãním 
i jin˘m zboÏím: zdobené kraslice, med a medové 
produkty z Moravy, fiehtaãky, pomlázky, v˘robky z ‰ustí,
proutí, suché vazby, zahradní a drobná keramika, 
dfievûné hraãky, perníková vajíãka a zajíãci… 
Ukázka lidov˘ch fiemesel: paliãkování, korálkování, tkaní
na ruãním stavu, drátování, v˘roba svíãek z vãelího vosku, 
ko‰íkáfiství, háãkovaná krajka, raÏba mincí…
Grilovaná kufiata, masa, klobásy, studené a teplé 
nápoje, medovina, staroãesk˘ trdelník, palaãinky.
Restaurace DoÀ PivoÀ z Vinofie zaji‰Èuje prodej vín 
od spoleãnosti Casa Latina.

DùTSKÉ H¤I·Tù DLABAâOV
rukodûlná dílna pro dûti – ruãní malování vajíãek, kufiátek,
v˘roba panenek, skákací nafukovací ‰a‰ek se skluzavkou,
dvû trampolíny, ohrádka se zvífiátky a hry o ceny

Akce je pofiádána i na podporu
Fondu ohroÏen˘ch dûtí (Klokánek)

Na‰e podûkování 
si zaslouÏí:

Jifií Nûmeãek
maso & uzeniny

Relaxaãní centrum Vinofi
Îelezáfiství Mirko Jarolím

VR Atelier

ZOO Koutek Nauãné stezky Radonice 
PETR A ALENA

První ãeská trafika

Firma Rajtrovi
grilovaná kufiata

kadefinictví ● masáÏ ● kosmetika

taneční skupina

bezpečnostní tabulky


