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Slovo starosty

Ahoj Vinořáci,

prázdniny i léto jsou za námi

a začíná nový školní rok. Přístav-

ba školní jídelny a nových tříd MŠ

a ZŠ zatím probíhá podle harmo-

nogramu, doufejme, že otevření

bude co nejdříve. 

Omlouváme se všem, jejichž dě-

ti se nedostaly do MŠ, snažili jsme

se jako přechodné řešení dát k dis-

pozici naše kulturní středisko, po-

třebné náklady by byly ale jak pro

nás, tak také pro zájemce, moc vy-

soké.

Další nutnou akcí, je rekon-

strukce obecního domu Mladobo-

leslavská 8, který byl v havarijním

stavu. Po dokončení bude obraz

hlavní ulice jistě hezčí, navíc bu-

deme mít k dispozici dvě bytové

jednotky.

Nezbytná je i výměna střešních

oken v dalším obecním domě, je-

hož nájemníci si v létě užívali 

vedra a v zimě zimu. Na stejném

domě musí být obnoveny ještě zá-

brany proti holubům.

Po dlouhých měsících mar-

ných jednání a předkládání pro-

jektů na přechod v Mladobole-

slavské ulici u komplexu Uniga se

nám konečně podařilo prosadit

alespoň přechodné řešení pro

bezpečné přecházení našich ob-

čanů. Přestože uvedená silnice

není v naší správě, zvolili jsme

radši financování z vlastních

zdrojů, než bychom opět čekali

další měsíce na finanční pro-

středky pro správce komunikace

a vlastní realizaci. 

Proběhlo územní řízení pro

stavby chodníku v Chaltické ulici

a ke komunikaci V Obůrkách a Ke

Mlýnku.

Další nutnou investicí se ukáza-

la plocha ze zámkové dlažby před

hřbitovem, po deštích je toto mís-

to pravidelně podemleto a pro ná-

vštěvníky hřbitova neschůdné

a velice nebezpečné. Do budoucna

bychom chtěli udělat ve stejné

kvalitě i ostatní cesty před hřbito-

vem.

Na zkoušku chceme instalovat

přístřeší pro naše juniory, kteří se

za deště nemají kde schovat. Dou-

fám, že instalace se osvědčí a bu-

deme moci tyto přístřešky umístit

i na jiná místa.

Ve spolupráci s poslancem 

Tomášem Kladívkem usilujeme

o finanční prostředky na zřízení

víceúčelového hřiště V Topolech

(V Podskalí), projekt je hotov, pro-

bíhá schvalovací kolečko od od-

boru územního rozvoje, ochrany

ŽP,…

Zastupitelům bude předložen

plán údržby zeleně pro další roky,

který počítá s nákupem potřebné

techniky a zaměstnáním dvou pra-

covníků. Tím by se měla zvýšit fle-

xibilita údržby i její zlepšení a roz-

šíření na další činnosti. To vše za

snížení finančních nákladů. 

Akcí roku jsou oslavy 920 let od

první písemné zmínky o Vinoři.

Budou slavnostně zahájeny 12. 9.

v 18.00 v sále Mariapoli a vrcho-

lem bude slavnostní zasedání za-

stupitelstva MČ 13. 9. od 9.00 hod.

v sále místní sokolovny v Klenov-

ské ulici, s jediným programem –

udělení cen za rozvoj Vinoře. Oce-

nění bude umocněno ještě tím, 

že ceny bude předávat náš velký

přítel a vzácný host, poslanec To-

máš Kladívko. Věřím, že se dosta-

víte v hojném počtu, vyznamena-

né osoby si Vaši přítomnost jistě

zaslouží.

Určitě se Vám bude líbit i ostat-

ní doprovodný program a děkuji

všem, kteří se o přípravu a orga-

nizaci oslav zasloužili.

Přeji Vám všem příjemný pod-

zim a těším se na Vás na slavnost-

ním zahájení Oslav i na slavnost-

ním zasedání 13. 9. v 9.00 hodin

v sále místní sokolovny.

František Švarc
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Sloupek poslance

Vážení Vinořáci,

s potěšením mohu konstatovat,

že se podařilo sehnat dalších 30,5

milionu na dostavbu školy a ma-

teřské školy. Je to investice do bu-

doucna, pro vinořské děti, stejně

jako pro děti z okolí. Já to vítám

především z bezpečnostního hle-

diska, protože neustálé přecháze-

ní frekventované silnice předsta-

vuje vždy nebezpečí. Význam

dokončení této akce bude pro Vi-

noř v budoucnu opravdu výrazný.

Změní se celý koncept Vinořského

náměstí, dojde k jeho oživení, pro-

pojení s budoucí plánovanou zá-

stavbou v zámeckém dvoře, stejně

jako propojení se zámkem, o jehož

zpřístupnění s Vaším starostou

tvrdě bojujeme.

Vzhledem k blížícím se volbám

do Senátu Parlamentu České re-

publiky, kam - také i za Vinoř- kan-

diduji, jsem se rozhodl, že se budu

prezentovat ne v tomto sloupku,

nýbrž formou placené inzerce,

abych také finančně přispěl na Vi-

nořský zpravodaj. 

Těším se na setkání s Vámi při

příležitosti Oslav 920 let od první

zmínky o Vinoři 13. 9. v 9.00 hodin.

Tomáš Kladívko, poslanec PSP ČR

Na 18. zasedání místního za-

stupitelstva dne 19. 6. 2008 by-

lo projednáno:

I. Úkoly z minulého 

zastupitelstva

● MZ odsouhlasilo majetkové vy-

pořádání předmětných pozemků

dle přiloženého souhlasného pro-

hlášení a pověřilo starostu pode-

psáním dohody. Dále pověřilo

starostu projednáním možnosti

převodu parku před hřbitovem

a hrobnického domku, které MČ

udržuje. 

● MZ vzalo na vědomí stav fi-

nančních prostředků na účtech

MČ a doporučilo realizaci výmě-

ny oken v domech 249-250 v co

nejbližším termínu firmou Kon-

struktiv. Doporučilo realizaci re-

konstrukce domu Mladoboleslav-

ská 8 stejnou firmou.

● byl odsouhlasen prodej pozem-

ku 1361/73. Uzavřením smlouvy

s termíny splátek rozložených na

5 let byl pověřen starosta.

● MZ odsouhlasilo zakoupení 

a instalaci přístřešku pro mládež 

s umístěním pod Normou.

● dle přání nájemníků nebude in-

stalováno oplocení zdr.střediska,

budou zde rozmístěny výstražné

tabule a kamera snímající terasu.

● MZ neodsouhlasilo poskytnutí

15 000,- Kč na zeleň u sídliště

Uherská; po založení trávníku za-

sadí na tento pozemek 2 nebo 3

sakury; dále nesouhlasí s umístě-

ním živého plotu z důvodu ome-

zení výhledu do křižovatky.

II. Nové úkoly

● MZ schválilo změny rozpočtu

s tím, že schválený rozpočet se

zvýší o Kč 2,089.000,- jak v příj-

mové, tak i ve výdajové části na 

15,913.200,-Kč, po konsolidaci

15,803.200,- Kč. 

● MZ vzalo na vědomí zprávu

MHMP o výsledku hospodaření za

rok 2007. 

● Místní zastupitelstvo projedna-

lo závěrečný účet za rok 2007

a souhlasilo s celoročním hospo-

dařením Městské části Praha – Vi-

noř za rok 2007, a to bez výhrad.

● MZ odsouhlasilo převod 20 mil.

Kč z vkladového účtu na účet MČ

Praha a následně převod 20 mil.

Kč na účet hl.m. Prahy v souladu

s usnesením Rady hl.m. Prahy 

č. 703 ze dne 3.6.2008. Finanční

prostředky budou použity na 

3. etapu přístavby školy.

● Místní zastupitelstvo souhlasí

s prodloužením nájemní smlouvy

v nebytovém prostoru č.p.13 od 

1. 7. 2008 do 30. 9. 2008. 

● MZ vzalo na vědomí nabídky

p.Hertla a ProConsultu na víceú-

čelové hřiště v Topolech.Hřiště bu-

de řešeno po získání dotace.

● MZ souhlasí s bezúplatným pře-

vodem pozemků, zeleně a vybu-

dovaných staveb Na Dlouhých do

vlastnictví obce. Pověřuje staros-

tu potřebným jednáním a pode-

psáním smlouvy, ve které budou

ošetřeny všechny potřebné nále-

žitosti. (Zeleň bude odpovídat

normám,ve smlouvě budou vý-

měry a ceny jednotlivých pozem-

ků dle znaleckého posudku s čle-
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něním pozemků na chodníky, ko-

munikace a zeleň, celková cena

daru,veškeré chodníky a komuni-

kace budou zapsány v katastrál-

ní mapě. Je potřeba doložit ko-

laudační rozhodnutí k sítím

a převedení všech inženýrských

sítí na jejich správce a zřízení věc-

ných břemen.) 

● MZ nesouhlasilo s výměnou čás-

ti parcely č.257 před zámkem za

stavební parcelu č.256 ve vlast-

nictví MČ.

● MZ souhlasilo s odkoupením po-

zemku PK17 za běžnou cenu dle

směrnice MHMP a pověřilo staro-

stu jednáním a uzavřením smlou-

vy. Termín do příštího zastupitel-

stva.

● MZ pověřilo starostu jednáním

o vypořádání duplicity vlastnictví

na pozemek  590/2 souhlasným

prohlášením.

● MZ souhlasí s výkupem pozem-

ku parc. č. 642 Magistrátem hlav-

ního města Prahy.

● MZ souhlasí s odprodejem části

pozemku parc.č.13.

● MZ pověřuje starostu jednáním

o podmínkách uzavření smlouvy

o věcném břemeni parc.č.

1361/74, 1361/75 a 1361/5 katas-

tr.území Vinoř, zástavba v Žabo-

křiku, na vedení distribučního ka-

belu nn1kV. Informace na příštím

zasedání.

● MZ pověřilo stavebního techni-

ka jednáním o možnostech jiného

umístění kontejnerů tříd.odpadu

v Lohenické 612 a podáním zprá-

vy do příštího zastupitelstva.

● MZ pověřilo starostu zakoupe-

ním elektrocentrály v ceně do

10 000,-Kč a vypracováním eva-

kuační směrnice pro řešení krizo-

vých situací, v případě nutnosti

přechodného ubytování při havá-

rii nebo živelné události.

● MZ souhlasí s přestavbou spo-

lečenské místnosti na informační

centrum s otevírací dobou pro ve-

řejnost a sídlem kronikáře (nákla-

dy přibližně 60 000,-Kč). 

● MZ souhlasí s umístěním vjezdu

k domu p.Kerpla z ulice Klenov-

ská. Veškeré  náklady na vybudo-

vání a vyřízení náležitých povole-

ní budou na náklady žadatele p.

Kerpla. P. Kerpl si sám vyřídí veš-

keré náležitosti.

● MZ pověřilo starostu zjištěním

nezbytnosti oprav vozovky v ulici

Kasalická v blízké době. Informa-

ce budou podány na příštím za-

stupitelstvu.

● MZ nesouhlasí s požadovanou

změnou z SO2 na OB-B na parc.

č. 457/3, 457/4,457/5.

● MZ odsouhlasilo poskytnutí

příspěvku do výše 2000,-Kč KŠK

na zorganizování akce na ukonče-

ní školního roku dne 26. 6. 2008

na farské zahradě. 

● MZ souhlasilo s odchodem

O.Korbičky z redakční rady zpra-

vodaje a s novým členem p.Had-

rabovou.

● MZ schválilo termíny zasedání

zastupitelstva ve 2.pololetí 2008 :

řádná zasedání : 4. září, 3. října, 

5. listopadu, 4. prosince. Slav-

nostní zasedání MZ se bude konat

13. září 2008 v 9.00hod v Soko-

lovně.

● MZ souhlasí s převzetím komu-

nikace k mlékárně do vlastnictví

MČ za symbolickou 1,- Kč.

● MZ souhlasilo s podpisem sou-

hlasného prohlášení a s převzetím

pozemků 1330/22, 1330/42,

1337/7 do katastru Praha-Vinoř.

III. Informace starosty

Zájezd Schulzendorf, zakoupení

výstavního zařízení, prodej po-

zemku parc. č. 947 (Brabencovi),

geometra – parc. č. 1134 (p. Kr-

sková – MČ), zeleň a úklid, Chal-

tická chodník, přechod Mladobo-

leslavská, ZŠ a MŠ- stávka, Vincent

– Vinořské centrum, MHD, hřiště

u stavebnin (slavnostní otevření

22. června), čištění okapů, pohád-

kové trhy – pořádá KŠK (21. červ-

na od 14 hod. V Dolíku ve Ctěnic-

kém háji).

IV. Připomínky zastupitelů

M Brothánková 

● Pozvánka na „Pohádkové trhy“

ve Ctěnickém háji.

● Jednorázové čištění Vinoře od

psích exkrementů (firma Fedog, vy-

čistit nejfrekventovanější ulice, ve

kterých se pohybují hlavně děti).

J. Krajl 

● dosazení stromů na parkoviště

v Opočínské .

V. Diskuse 

a připomínky občanů

p. Zeman 

– připomínka k průjezdnosti ulice

Moravanská. Z důvodu parkování

vozidel po obou stranách vozovky

je průjezdnost velmi omezena.

František Švarc
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ÚdrÏba zelenû
a úklid

Firma zajišťující údržbu zeleně

a úklid  provádí sekání trávy na

frekventovaných místech jeden-

krát měsíčně. Na malých plochách

je tráva sbírána, na velkých plo-

chách zůstává ležet. Některé méně

frekventované plochy jsou sekány

pouze 3krát ročně (např.Topoly,

Obůrka).

Další práce, které firma provádí

je pletí záhonů především na Vi-

nořském náměstí, v parku u hřbi-

tova atd,. údržba živých plotů

a stromů. Důležitým úkolem k udr-

žení čistoty je pravidelné vyváže-

ní odpadkových košů, úklid zastá-

vek a udržování parkových cest

a chodníků. Koše jsou vyváženy

2krát až 3krát týdně podle umís-

tění. V podzimních měsících se fir-

ma věnuje především úklidu spa-

daného listí např. na Vinořském

náměstí, v parku před hřbitovem,

před školou a na dalších místech.

V zimním období provádí úklid

sněhu a posyp především na fre-

kventovaných místech, jako jsou

zastávky MHD a některé chodníky

v MČ Praha-Vinoř.  Kromě těchto

prací pro občany firma zajišťuje ta-

ké jedenkrát za měsíc odvoz bio-

odpadu s pravidelnými stanovišti. 
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Odvoz odpadu velkoobjemovými kontejnery 
na 3. čtvrtletí 2008 – měsíc září

2. 9. – 4. 9. BOHDANEČSKÁ ul. – mezi domy čp. 250 a 400

4. 9. – 6. 9. MLADOBOLESLAVSKÁ ul. – pod nákupním střediskem

6. 9. – 8. 9. VINOŘSKÉ NÁMĚSTÍ – před farou čp. 16

8. 9. – 10. 9. KŘEMÍLKOVA ul. – náměstí na konci ulice 

10. 9. – 12. 9. MIKULOVICKÁ ul. – u zahrady školy

12.9. – 15. 9. BOHDANEČSKÁ ul. – mezi domy čp. 250 a 400

DO KONTEJNERŮ NELZE ODKLÁDAT:
stavební odpad a nebezpečný odpad 

(lednice, autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, 
pneumatiky, televizory, PC monitory, bioodpad)

BIOODPAD – listí, tráva, větve atd.
kontejner bude přistaven:

8,00 – 8,45 Bohdanečská , mezi domy č.p. 250 a 400

9,00 – 9,45 pod Normou

10,00 – 10,45 Mikulovická, u zahrady školy 

11,00 – 11,45 Lohenická x Moravanská

12,00 – 12,45 Křemílkova, u dětského hřiště

13,00 – 13,45 V Podskalí x Urbanická

14,00 – 14,45 Bohdanečská – zahrádkáři

15,00 – 15,45
UNIGA bytový komplex u garáží 
(nově zařazeno !!!)

Termíny bioodpadu: 20. září, 18. října, 15. listopadu

Termín kácení dřevin pro letoš-

ní sezónu je 1. 10. 2008–31. 3. 2009.

Povolení kácení podléhají dřeviny

o obvodu kmene větším než 80 cm

ve výšce 130 cm nad terénem nebo

keře zabírající plochu větší než

40m2. U stromů s menším obvo-

dem stačí oznámení o kácení dře-

viny, není potřeba povolení. Jako

žádost i jako oznámení lze využít

tentýž formulář, který naleznete na

našich internetových stránkách

www.praha-vinor.cz společně s ná-

vodem, jak postupovat při vyplně-

ní žádosti. Samozřejmě je možné si

tento formulář vyzvednout také na

úřadě MČ Praha-Vinoř. Vyřízení žá-

dosti může v případě nedodání

všech potřebných informací trvat

i déle než 30 dnů, proto doporuču-

jeme podat žádost nejlépe do kon-

ce ledna 2009.

Kácení dfievin rostoucích mimo les



Bez střechy nad hlavou

Jeden ze smutných příběhů se

stal ve dvacátém pražském obvo-

du. Zprvu se vše zdálo být pohád-

kovým příběhem o dobrých lidech,

pohádkový závěr se však nekonal.

Ke staršímu muži přistoupil muž

ve středním věku poté, co si jej vy-

hlédl, jak se sám snaží postarat

o svůj rodinný dům, a nabídl mu

pomoc své stavební firmy. Majitel

velkorysou nabídku přijal a spo-

lečně se dohodli na pravidlech.

Podvodník prováděl různé

opravy a úpravy celkem spolehli-

vě a tím si také získal ještě větší

důvěru majitele rodinného domu.

Několikrát se osmělil a požádal

starého pána o finanční půjčku,

které bylo vždy vyhověno. Tu pak

včas vrátil nebo na oplátku pro-

vedl bezplatně práce na domě. Po

nějakém čase se seniorovi muž

svěřil, že by rád provozoval jistou

podnikatelskou činnost, na níž po-

třebuje určitý nemalý finanční ob-

nos. Ten si však on sám nemůže ni-

kde půjčit, neboť již několik půjček

má. S příslibem mnohonásobného

vyrovnání přesvědčil majitele ro-

dinného domku, aby svůj dům dal

do zástavy a půjčil si na něj více

jak milión korun. Po krátkém vá-

hání a pod vidinou velkého zisku

stařík nakonec souhlasil.

Vloudilý pomocník obětavě se-

hnal realitní kancelář a společně

byly sepsány velmi nevýhodné

podmínky pro majitele domu.

První splátka byla uhrazena

mazaným mužem včas. Dalších

plateb se však starý muž nedočkal.

Důvěřivému staříkovi došlo, začí-

ná přicházet o střechu nad hlavou.
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Rady pro podání Ïádosti

Chci podat žádost o pokácení stromu

Změřím strom (keř)
strom má obvod ve výšce 130 cm:

(keř zabírá plochu:)

více než 80 cm méně než 80 cm
(více než 40 m2) (méně než 40 m2)

napíši ŽÁDOST napíši OZNÁMENÍ
o povolení pokácení o zamýšleném pokácení

obsahující:
o jakou jde dřevinu, kde se nachází 

(parcelní číslo pozemku a upřesnění místa)
a důvod kácení

a přiložím:

● doklad o vlastnickém vztahu k pozemku,
na kterém se dotčené dřeviny nacházejí

● písemný souhlas spoluvlastníků

● udání obvodu kmene ve výšce 130 cm,
případně plochy keřovitého porostu

● situační zákres

Pozvánka a ohledání na místě
(oznámení, kdy k němu dojde)

ROZHODNUTÍ SDĚLENÍ

Policie âR 
informuje

➙➙

➙➙

➙
➙

➙

➙
➙

➙



Další akcí na me-

zinárodním poli Vi-

noře je víkendový

pobyt německých

páťáků u nás. Naše

děti se v Schulzen-

dorfu setkaly s velice přátelským

přijetím a já jsem přesvědčen, že

jejich přivítání u nás bude mini-

málně stejně přátelské. Při příle-

žitosti pořádání Oslav Vinoře nás

navštíví na víkend 22 dětí, 6 vy-

chovatelek, Starosta Burmeister

s manželkou a další zastupitelé

a radní obce. Pro děti i dospělé bu-

de připraven poznávací okruh

Prahou, návštěva muzea ve Kbe-

lích a doprovodné akce našich
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Obrátil se proto na MČ ve svém

bydlišti o právní pomoc a dále na

policii. Jeho dluh se již vyšplhal na

více jak dva milióny korun.

Rady:

● než někoho pustíte do svého do-

mu nebo bytu, zjistěte si nejprve,

zda skutečně nezvaná osoba má

oprávnění nabízené služby a dal-

ší činnosti provádět

● neposkytujte žádné půjčky bez

řádně sepsané smlouvy

● sami si vyberte osobu, která

Vám pomůže smluvní podmínky

sestavit

● nesmíte dovolit, aby Vám byla

podsunuta hotová smlouva nebo

osoba, která smlouvu sestaví

● nepodceňujte rady příbuzných

a než se do takového kroku pustí-

te, vezměte si někoho k podpisu

smlouvy, komu skutečně důvěřu-

jete

● o radu můžete požádat i na Vaší

MČ na odboru sociálních věcí

a zdravotnictví nebo se rovnou

obrátit na advokáta.

Policie ČR, OŘ Praha III

nprap. Bibiana Fuchsová

Vinofi international

oslav. Letos bychom ještě chtěli

zprostředkovat návštěvu Berlína

starších žáků ZŠ a vystoupení na-

šeho pěveckého uskupení Upani-

šady v Schulzendorfu, stejně jako

uspořádat přátelské sportovní ut-

kání u nás nebo v Německu.

Je dobře, že naše děti vidí, jak

důležité je učení cizích jazyků.

Jsem si naprosto jistý, že jazykové

problémy za pár let přestanou exi-

stovat, a že nově získané kontak-

ty povedou ke vzájemnému sbli-

žování národních kultur a tradic.

Naše akce také podporuje fond

česko-německé budoucnosti i ma-

gistrát hl.m.Prahy.

Pravidla na pronájem 15-ti parkovacích míst v ulici 

Brozánská a Bukovinská, Mâ Praha – Vinofi

● 1. Záměr na pronájem parkovacích míst a zveřejnění

záměru na úřední desce – v období od 1.10.2008 do

30.10.2008 do 17.00 hod. budou mít zájemci možnost po-

dat přihlášku o nájem parkovacího místa.

● 2. Nájemné za 1 parkovací místo je stanoveno na 250,-

Kč/měsíc.

● 3. Žadatel o parkování má právo podat přihlášku max.

na 1 parkovací místo na jeden rodinný dům nebo byt. 

● 4. Obyvatelé, kteří jsou přihlášení k trvalému pobytu

v ulici Bukovinská, Brozánská budou upřednostněni.

● 5. V případě, že se přihlásí více než 15 zájemců o par-

kování, bude rozhodnuto o přidělení místa losováním.

● 6. Losování  – přihlášení zájemci budou obeslání 14

dnů předem, aby se dostavili do kanceláře starosty.

● 7. Nájemní poměr se bude uzavírat na 2 roky, s mož-

ností prodloužení, včetně inflační doložky nebo navýše-

ní dle rozhodnutí zastupitelstva maximálně 1x za rok.

● 8. Splatnost nájemného bude 2x ročně, vždy do dva-

cátého dne prvního měsíce pololetí.

● 9. Parkovací místo bude nájemci přiděleno na kon-

krétní SPZ. V případě změny SPZ je nájemce povinen ve

vlastním zájmu změnu nahlásit pronajímateli.

● 10. Nájemce nemá právo přenechat parkovací místo ji-

nému nájemci. V případě, že pronajímatel zjistí, že ná-

jemce přenechal někomu parkovací místo, bude se to brát

za závažné porušení nájemní smlouvy s okamžitým ukon-

čením nájmu.

ÚŘAD MČ PRAHA VINOŘ



dila tak již známý fakt existence

velmi bohatého osídlení z tohoto

období v prostoru městské části

Praha 9 – Vinoř. Tato zjištění je

velmi důležité a to z důvodu pří-

padného plánovaného rozšíření

zástavby (golfové hřiště) do ob-

lasti mezi Vinoří a Kbely, kde je ge-

ofyzikálními měřeními doložen

neolitický rondel, který nelze pro-

zatím přesněji datovat. Lze však

předpokládat, že 1 dlouhý dům

s přilehlými objekty odkrytý v po-

loze „Na Dlouhých” tvoří součást

rozsáhlého a variabilního sídelní-

ho areálu, zčásti již zničeného vi-

lovou zástavbou, který obsahoval

jak obytné stavby, tak i hospodář-

ské a výrobní zázemí nezbytné pro

trvání sídliště, a který má zřejmě

spojitost s doloženou existencí vý-

še zmíněného neolitického ron-

delu.

Mgr. Ondřej Levínský

ArÚ AV ČR Praha, v.v.i.

(dokončení článku z č.93)

V předchozím krátkém článku

jsem seznámil veřejnost s výsled-

ky získanými během 1. etapy zá-

chranného výzkumu v Praze – Vi-

noři v poloze „Na Dlouhých”.

V tomto krátkém příspěvku bych

rád obecně představil předběžné

výsledky 2. etapy, které přinesl ar-

cheologický výzkum na východ-

ním, severním a západním okraji

plochy stavby.

Zde byl odhalen zlomek sídliš-

tě patřícího do období neolitu

(5600 – 4200 BC), konkrétně se

jedná o pozůstatky osídlení lidu

kultury s vypíchanou keramikou

(5050 – 4600 BC). Zmíněnou část

neolitického sídelního areálu tvo-

ří – hliník, který byl druhotně

použit jako odpadní jáma. Dále

pak byla zaznamenána superpo-

zice (vzájemně se porušujících) 2

objektů, které lze vzhledem k bo-

hatým nálezům kamenné štípané

industrie (cca 200 ks) a to včetně

malých úštěpů, vyrobené přede-

vším z tzv. bavorského pruhova-

ného rohovce, interpretovat jako

zbytky výrobního areálu.

Na ploše parkoviště byla zachy-

cena část hospodářského zázemí

nacházejícího se na SV od dlouhé-

ho domu, zjištěného během 1. eta-

py, které se skládalo z několika zá-

sobních jam a hliníků, mnohdy

druhotně použitých jako ohniště,

a minimálně ze 2 pecí. Zbytek ob-

jektů byly kůlové jamky, tedy re-

sidua po nadzemních konstruk-

cích, jejichž bližší účel není

z důvodu jejich torzovitosti zatím

zcela jasný.

Pokud spojíme nově získané in-

formace s těmi, které pochází z 1.

etapy, tak můžeme předpokládat,

že byl odhalena část sídliště patří-

cího do období neolitu (kultura

s vypíchanou keramikou) a potvr-
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Druhá etapa záchranného archeologického v˘zkumu 
v Praze 9 – Vinofii v poloze „Na Dlouh˘ch“

V knize Alexandry Navrátilové „Narození a smrt v české kultuře“ 

je uvedena následující pověst :

B L U D N É  D U Š E

Ve Vinoři zase vyprávěli, že byl na vsi nějaký Horák, který uměl ze staré knihy zaříkávat

nemoci, mračna a různé pohromy. Jednou před bouří vyšel za ves zaříkávat a tu na obloze

spatřil ke svému leknutí svou nebohou dceru, která se nedávno utopila. Zároveň mu 

na knihu ukáply tři kapky krve. Ihned šel domů a všechny své knihy hodil do ohně, aby je 

už žádný nemohl používat a ubohým duším prodlužovat trápení a nutit je zaříkávat, 

aby déle nosily břemeno těžké vody.

(Košák, F.1894 : Dušičky nosívají šedivá mračna.Český lid 3,s.148)

Neznáte také nějaké podobné vyprávění? Jestli ano, prosíme, podělte se o něj s námi.



da. Přečkal zde válku a po ní požá-

dal o přidělení učitelského místa

ve Vinoři. Učitelem zde byl jmeno-

ván od 1:října 1945. O Vinoř měl

zájem proto, že zde vlastnil od ro-

ku 1939 rodinný domek. Jako uči-

tel zde působil do 1.července 1950,

kdy odešel do důchodu, ale zřejmě

ještě nějaký krátký čas přesluho-

val. Rád cestoval a zkušenosti z cest

dokonale využíval ve své učitelské

praxi nebo ve veřejné osvětové

práci. Rád připomínal, že navštívil

Holandsko,Belgii, Francii, Rakous-

ko, Londýn, Řím i Neapol. Dokona-

le poznal i Slovensko.

Po příchodu do Vinoře se ihned

zapojil do veřejné činnosti. Proto-

že obec neměla předsedu Osvětové

rady, který se funkce vzdal, sou-

hlasil s tím, aby byl do této funkce

zvolen. To bylo už v roce 1946. Rád

připomínal svůj zájem a péči o kra-

jinu a její ozelenění. V záznamech

je uvedeno, že v roce 1951 vysázel

se svými žáky v Obůrkách 5500

břízek a 150 javorů, to bylo v pro-

storu mezi studánkou a křížem,

který stával nad svahem za rybní-

kem Velká Obůrka, jak je vidět na

dobových pohlednicích i v letoš-

ním kalendáři p. Rytiny.

V roce 1953 se pan Erpek stal

členem Obce baráčníků. Bylo to

období, kdy aktivita členů pokles-

la a činnost Obce se zpolitizovala.

Pan Erpek proto přijal funkci

vzdělavatele a kronikáře, aby po-

mohl naplňovat vlastenecký pro-

gram baráčníků. Práce se dařila

a vzdělavatelem byl až do sedm-

desátých let. V té době jej začalo

zlobit zdraví, zejména sluch a zrak

se zhoršovaly, a proto práci vzdě-

lavatele vzdal a zůstal jenom kro-

nikářem.

V jedné z jeho poznámek je uve-

deno, že v roce 1956 byl požádán

Okresním národním výborem,

aby převzal funkci vinořského

kronikáře. Kroniku začal skutečně

psát v roce1956. Ta obsahuje 2

knihy a je cenná především řadou

podrobných poznámek a zápisů.

Z těch nejcennějších je to soupis

pomístních jmen ve Vinoři. Akci

organizovala ČSAV Ústav jazyků

a literatur, Místopisná komise. Za

odpovědně zpracovaný přehled

mu poděkoval osobním dopisem

ředitel Ústavu 27.května 1969.

Pan Erpek byl rovněž požádán

okresní rostlinolékařskou službou,

aby obnovil ve Vinoři organizaci

zahrádkářů, (ve Vinoři založena

podle záznamu již v roce 1937, ale

za protektorátu zanikla), která by

napravila neutěšený stav v ovoc-

nářství. To se mu podařilo a 6.led-

na 1957 byla organizace obnovena.

Prvním předsedou nově založené

Jednoty zahrádkářů byl př.Josef

Sachr a Jaroslav Erpek byl členem

výboru. Činnost organizace byla

velmi aktivní a postupně se dařilo

zvyšovat odbornost členů i odbor-

nost samotné zahrádkářské práce. 

Za léta jeho života a práce ve Vi-

noři se Jaroslav Erpek stal váženým

vinořským občanem – osobností.

Měl řadu přátel a on sám byl dů-

věrným přítelem řadě z nich. Tím

nejdůvěrnějším, podle jím napsané

kroniky, byl hrobník Václav Skákal.

Vinořskou kroniku, jak již bylo

uvedeno, začal Jaroslav Erpek psát

v roce 1956 a jeho poslední zápis

je z prosince 1969.

Zemřel 5.března 1970 v Měši-

cích.

/fi/
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Jaroslav Erpek – učitel, kro-

nikář, zahrádkář, baráčník,

osvětový pracovník.

Na každém z uvedených úseků

jsou zaznamenány stopy jeho prá-

ce. Nebyl rodilým Vinořákem, ale

pro Vinoř a ve Vinoři toho vykonal

mnoho. Mnozí Vinořští jej pamatu-

jí ze svých školních let, vzpomínají

na něj nejstarší zahrádkáři i baráč-

níci, vzpomínky na něj zůstaly

i v kulturní a osvětové činnosti.

Jaroslav Erpek se narodil v So-

běslavi 5.února 1889. Tam chodil

do obecné i měšťanské školy a ab-

solvoval i c.k.učitelský ústav, na

kterém maturoval v roce 1908. Je-

ho prvním učitelským místem byly

Petrovice u Sušice a po nich Nezdi-

ce, kde jej dostihla 1.sv.válka. Na-

rukoval a z války se vrátil zpět v ro-

ce 1918. V Nezdicích u Sušice

působil do roku 1919 a od nového

školního roku byl jmenován správ-

cem menšinové školy v Kašper-

ských Horách. Zde zůstal až do ro-

ku 1931, byl přeložen do Kuksu

u Dvora Králové, kde zůstal do ro-

ku 1933. Následně byl jmenován ří-

dícím učitelem v Krhanicích, kde

působil ještě za protektorátu, do

roku 1944. Dostal se do konfliktu

s německými úřady a byl penzio-

nován. Přestěhoval se zpět do rod-

né Soběslavi a nastoupil na místo

dělníka do soběslavské továrny La-

Z galerie zaslouÏil˘ch obãanÛ – Jaroslav Erpek



● 14.6. pořádala Jezdecká spo-

lečnost Ctěnice jezdecký den pro

děti a mládež, spojený s pohárem

hl.m.Prahy. Ceny předávala ná-

městkyně primátora, paní Marké-

ta Reedová a své skvělé jezdecké

umění prokázal rovněž herec Vác-

lav Vydra.

● 17.6. se v rámci oslav 920 let

první písemné zmínky o Vinoři

konala školní Akademie. Přepl-

něný sál místní sokolovny mohl

sledovat skvělá vystoupení dětí

z mateřské školky i základní ško-

ly.Všechny děti ukázaly, že mají

v sobě potenciál budoucího sta-

rosty. Již dnes dokázaly, že jsou ši-

kovnější, než ten stávající. Jen on

totiž dokázal během akce vytrh-

nout kabel od reproduktorů ze zá-

suvky ...
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Ze Ïivota Vinofie

● Deváťáci si skvěle připravili

rozloučení se školou, učitelským

sborem i starostou. Přejeme jim

vše nejlepší do dalšího života

a hodně úspěchů. Symbolickou

písní „We are the champions“ po-

tvrdili, že každý, kdo projde tvr-

dou vinořskou školou velitele Tel-

lera, je skutečným šampionem.

● 4.7. se v sále místní sokolovny

konalo setkání příznivců hnutí Ha-

re Krisna. Na setkání mělo velký

úspěch i naše pěvecké sdružení

Upanišády

● 11.07. dohodli dva Vinořáci

a bývalí hokejoví spoluhráči vzá-

jemnou podporu a spolupráci. 

Děkujeme Mirkovi Koutovi a jeho

firmě Auto Kout za bezplatné za-

půjčení luxusního minibusu Re-

nault pro výlet našich seniorů,

z nichž někteří mají pohybové po-

tíže. Mohli tak navštívit nejstar-

šího baráčníka, pana D.Horáka

a prohlédnout si krásy Kokořín-

ského údolí a blízkého okolí.

● 26.8. navštívil naši městskou

část  starosta obce Suchá Loz, pan

Mgr. Petr Gazdík, který si na pár

dní vyměnil pole působnosti

s pražským primátorem, Mudr. 

● V akcích „Táta dnes frčí“ jsme

jasně nejlepší! Dokazuje to i ne-

zištný zájem našich podnikatelů

o dětská hřiště: pan Imramovský

převezl poničený vláček a chatu

z lesa na dětské hřiště vedle ZŠ,

pan Strašil provedl základní opra-

vu a nátěry, pan Dlabač věnoval

šindele na střechu, pan Lichten-

berg je přivezl na místo a pan Adá-

mek (na obrázku s pomocníkem)

provedl odborné truhlářské práce

a instalaci již zmíněných šindelů.

Moc jim děkujeme a prosíme naše

juniory, aby neničili tuto obětavou

práci i herní prvky samotné.

● 27.6.1950 byla komunistickým

režimem odsouzena a popravena

i Dr. Milada Horáková. Bohužel, je-

nom část zastupitelů uctila její pa-

mátku položením kytice k její pa-

mětní desce na faře. Nikdy by

nemělo být zapomenuto na bru-

tální totalitní režimy, které na ce-

lém světě prokázaly svou krutost

a hrůzu, a které usmrtily více než

200 milionů lidí na celém světě.
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VINCENT & BUBLINA

● TÁTA DNESKA FRČÍ – 22. 6. 2008

V neděli 22. 6. 2008 bylo slavnostně otevřeno dětské hřiště „DLA-

BAČOV“. Hřiště vybudovali na vlastním pozemku, podle vlastního ná-

padu, a především na své náklady (nutno zdůraznit, že jistě nemalé) pan

Václav Dlabač a paní Jiřina Schillerová. Obec Vinoř zajistila herní prvky. 

Návštěvník by měl rovněž zaregistrovat, že existují podnikatelé (ales-

poň ve Vinoři), kteří bez nároku na pochvalu, odměnu nebo reklamu

obětují svůj čas a peníze na vytvoření oázy radosti a her pro děti.

Mateřské centrum Bublina připravilo na oslavu otevření, a také v rám-

ci projektu „Táta dneska frčí“, odpoledne plné her a soutěží. Pochvalu

zaslouží nadšení tatínci,kteří soutěžili společně s dětmi. 

● Za nový přechod na Mladobole-

slavské ulici přišel starostovi 

osobně poděkovat Tobiáš Mrázek.

Pavlem Bémem. Především ho

zaujal rozsah výstavby ZŠ a MŠ,

včetně celkových investičních ná-

kladů. Podle starosty Švarce – Vi-

noř se snaží šetřit náklady výstav-

by i tím, že používá své vlastní

původní cihly... 

● Ve Vinoři se daří i melounům.

Záběr z melounové platnáže

u Hubků to jenom potvrzuje.

● Po zdlouhavém jednání s do-

tčenými orgány se nám konečně

podařilo realizovat potřebný pře-

chod se značkami snížení rych-

losti na Mladoboleslavské ulici 

u komplexu UNIGA ještě před

ukončením prázdnin. Věřím, že

další přechody budou následovat,

i když je jednání s úřady, které ve

Vinoři nežijí, nepochopitelně zd-

louhavé...

● První kroky prvňáčků do školy. 

Doufejme, že příští vítání prvňáč-

ků už bude před novou školou 

v Prachovické ulici!
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PROGRAM MATE¤SKÉHO CENTRA OD 8. 9. 2008

PONDùLÍ

ÚTER¯

ST¤EDA

âTVRTEK

PÁTEK

9 – 12

9 – 14

9 – 12

9 – 14

9 – 12

HUDEBNÍ ŠKOLIČKA YAMAHA

HLÍDÁNÍ DĚTÍ
(placená služba na objednání)

TVOŘIVOST
(výtvarná dílna)

HLÍDÁNÍ DĚTÍ
(placená služba na objednání)

CVIČENÍČKO (HUDEBNĚ POHYBOVÉ HRY)
vstup s permanentkou

15 – 17
YAMAHA

JAZYKOVÉ KURZY
(dle rozvrhu)

JAZYKOVÉ KURZY
(dle rozvrhu)

HLÍDÁNÍ DùTÍ

pro děti od 2 do 6 let, schopné samostatného

pobytu bez rodičů, vždy v úterý a ve čtvrtek 

od 9:00 do 14:00 hod.

Přijímáme děti s ohledem na aktuální 

zdravotní stav,  děti bez závažnějších 

zdravotních komplikací, 

s běžným chováním v dětském kolektivu.

Tato služba bude pouze na objednání, 

nejméně den předem.

Objednávat můžete na adrese: 

mcbublina@praha-vinor.cz 

nebo na tel. 286 851 181. 

Objednávky přijímáme 

od 1. 9. 2008.

První hlídání plánujeme 

na 9. 9. 2008.

Cena : 120,-- Kč/1 hod.

Maximální délka pobytu 4 hodiny/1 den

Doporučujeme s sebou pro děti: přezutí, 

svačinku, pití, příp. náhradní oblečení.

·PANùL·TINA

(NEJEN PRO DOSPùLÉ)

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 zajímavostech

o Španělsku.

1 x týdně po 90 minutách

s lektorem  Michalem Střechou

Cena kurzu ( září – prosinec, tj. 15 lekcí) 

bude stanovena dle počtu přihlášených 

účastníků. Předpokládaný den konání 

kurzu je čtvrtek.

Předběžné přihlášky zasílejte do 17. 9.2008 

na adresu vincent@praha-vinor.cz 

nebo volejte na tel. 720 513 756, 286 851 181.

15:30 – 16:30
KERAMIKA HROU

(kurs pro děti
od 4 let)

KERAMIKA HROU (PRO DùTI OD 4 LET)

vždy ve čtvrtek od 15:30 do 16:30 hod. pod vedením Moniky Lichtenbergové v MC Bublina
Cena kurzu 1.000,-- Kč /školní pololetí – 12 lekcí/

První hodinu plánujeme na 4. 10. 2008. Přihlásit se můžete na tel. 286 851 181 

nebo mailem  vincent@praha-vinor.cz do 20. 9. 2008
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ANGLIâTINA A ITAL·TINA S KLÁROU LÖWENSTEINOVOU

Angličtina pro děti 3-4 let začátečníci:

zábavnou formou

výuka max. 5 dětí ve skupině, 

1-2x týdně po 45 minutách 

Angličtina pro předškoláky 5 - 7 let 

začátečníci: výuka max. 6 dětí ve skupině, 

1-2x týdně po 45 minutách

Angličtina školáci 7-8 let začátečníci:

výuka max. 6 dětí ve skupině, 

1 x týdně po 45 minutách

Angličtina školáci pokročilí 8-10 let:

pro děti, které slušnou angličtinu 

měly nejméně jeden rok

výuka max. 6 dětí ve skupině, 

1-2 x týdně po 60 minutách

Angličtina pro dospělé začátečníky 

a notorické začátečníky:

základní osvojení si anglické gramatiky 

a konverzačních témat

výuka max. 8 studentů v kurzu, 

1 x týdně po 90 minutách

Angličtina pro pokročilé:

upevňovací kurz koncipovaný 

hlavně konverzačně

výuka max. 8 studentů v kurzu, 

1 x týdně po 90 minutách

Italština pro děti 3-4 let začátečníci:

zábavnou formou

výuka max. 5 dětí ve skupině, 

1-2x týdně po 45 minutách 

Italština pro předškoláky 5 - 7 let 

začátečníci: výuka max. 6 dětí ve skupině, 

1-2x týdně po 45 minutách

Italština pro školáky 

od 10 do 14 let – začátečníci:

výuka max. 6 studentů v kurzu, 

1 x týdně po 60 minutách

Italština pro začátečníky – rychlokurz:

výuka max. 8 studentů v kurzu, 

1 x týdně po 90 minutách

Cena jednotlivých kurzů bude 
stanovena dle počtu přihlášených

účastníků. Předpokládané 
dny výuky úterý a středa.

Předběžné přihlášky zasílejte 
do 17. 9. 2008 na adresu 
vincent@praha-vinor.cz 

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

SENIO¤I KOMUNIKUJÍ
PROJEKT NADAČNÍHO FONDU MANŽELŮ LIVIE A VÁCLAVA KLAUSOVÝCH

Cíl: Seznámení seniorů se základní obsluhou PC 

s využíváním  možností internetu, s používáním 

elektronické  pošty a se psaním textu. Cílem je také naučit 

seniory používat mobilní telefon a platební kartu.

Za tento kurz senioři nic neplatí, je Z D A R M A!!!

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

Termín konání:  20. – 24. 10. 2008   (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

6. 10. 2008 – 10. 10. 2008

115. VÝROČÍ KNIHOVNY 

VE VINOŘI

PODROBNOSTI O PROGRAMU 

NALEZNETE NA WEBOVÝCH

STRÁNKÁCH KNIHOVNY, 

NÁSTĚNKÁCH 

A INFORMAČNÍCH TABULÍCH.
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Ze Ïivota ‰koly

Ukončení školního roku 

na farské zahradě

Asi nejvítanější akcí dětí naší 

základní a mateřské školy je už tra-

diční ukončení školního roku, kte-

ré předznamenává jeho nejkrás-

nější období – prázdniny. Letos –

na rozdíl od loňského roku – nám

přálo i počasí, takže roztomilé vy-

stoupení princů, princezen a skřít-

ků z mateřské školy vyniklo na

trávníku farské zahrady prozáře-

né odpoledním sluníčkem. 

Děti i hraví rodiče si pak moh-

li zasoutěžit ve skákání v pytli, vy-

zkoušet „námořnickou chůzi“, ne-

chat si zavázat oči a pomocí

„provázkové navigace“ se nechat

dovést do cíle, srazit jedním ho-

dem co nejvíce plechovek, „nakr-

mit“ panáka míčky, odvážně pro-

lézt „strašecím pytlem“, zahrát si

fotbal, atd. Nikdo nezůstal bez od-

měny – sladkostí bylo dost, kdo

měl žízeň, občerstvil se, pravda je-

nom vodou, v „baru“ pod pergo-

lou.

Všechny soutěžní atrakce pro

příchozí připravili a zajišťovali žá-

ci a žákyně osmé třídy, jim patří

hlavní zásluha na příjemném od-

poledni.

Marie Brothánková

Závěr školního roku 2007/2008

a výhled na školní rok 2008/2009

Výsledky rozmisťovacího 

řízení 

● z IX.  ročníků bylo umístěno

všech 41 žáků

● z VII.  ročníku si nikdo nedával

přihlášku na SŠ

● z V. ročníku bylo 9 žáků přija-

to na osmiletá gymnázia

Nejlepšími žáky a žákyněmi

jednotlivých tříd se  v tomto

školním roce stali

● I.A  – Adéla Petrilaková

● I.B  – Nela Bambasová

● II.A  –  Jan Ižovský

● II.B  – Adam Janich

● III.A  –  Barbora Slunéčková

● III.B  – Karolína Šíchová

● IV.  –  Adéla Barchánková 

● V.A  – Kristýna Pružinová 

● V.B  – Duyen Nguyen Thi Thao

● VI.  – Alena Šrámková

● VII.  – Lucie Divínová 

● VIII.  – Tereza Kubáčková

● IX.A  –  Michal Tvrz

● IX.B  –  Ondřej Hrubý

Ve školním roce 2007-08 odchází

ze školy 41 žáků ze dvou devátých

tříd. Vzhledem k vysokému počtu

žáků přijatých na osmiletá gym-

názia z pátých ročníků se třídy

V.A a V.B od školního roku 2008-

09 spojí do jedné šesté třídy, prv-

ní třídy budou dvě. Naše základní

škola bude mít tedy třináct  tříd,

devět na prvním stupni a čtyři tří-

dy na druhém stupni .

Třídnictví v jednotlivých tří-

dách pro školní rok 2008-09 

● I. A – Eva Henzlová

● I. B – Blanka Kubíčková

● II.A – Monika Dragounová

● II.B – Marie Vyskočilová

● III.A – Iveta Koníčková

● III.B – Jana Červenková

● IV.A – Marie Jindrová

● iV.B  – Soňa Tomková

● V.  – Adéla Kocmanová

● VI.  – Iva Křemenová

● VII. – Dana Chludilová

● VIII. – Jaroslava Hrubá

● IX.  – Marie Brothánková

Všem učitelům a žákům přeje-

me příjemný a úspěšný školní

rok 2008-09 (všichni se už ur-

čitě nemůžou dočkat a ne-

smírně se těší).

Kroužky ve školním roce

2008/2009

Ve školním roce 2008/09

bude škola pokračovat ve stej-

ných kroužcích jako v loň-

ském školním roce :

● keramický kroužek – pod ve-

dením paní učitelky. Adély Koc-

manové

● výpočetní technika - možnost

libovolné práce s vybavením učeb-

ny pod dohledem pana učitele 

Alfreda Tellera

● logopedický kroužek - náprava

výslovnosti pro žáky 1.a 2.třídy

s paní učitelkou Evou Henzlovou 

● výtvarná výchova 1.tř. - s ve-

dením paní učitelky Evy Henzlové

● flétna pro 1.- 3.ročník - s paní

učitelkou Ivetou Koníčkovou

● přírodovědný kroužek pro 

1.- 3.ročník s paní učitelkou Janou

Červenkovou

● florbal pro II.st. chlapci - pod

vedením pana učitele Martina 

Sýkory

● Badminton - se velice rozrostl

a u nejlepších hráčů přechází již



Někteří z vás možná zavítali se

svými ratolestmi na Malé pohád-

kové trhy, které se konaly v den

Letního slunovratu (21. 6. 2008)

v Dolíku Ctěnického háje. Tato ak-

ce byla první svého druhu, kterou

kulturní a školská komise dělala.

Pořadatelé v kostýmech, příjemná

a nevtíravá hudba, několik stánků

s různorodým zbožím, pár soutě-

ží pro děti a slunečné počasí, to

vše utvořilo pohádkovou atmo-

sféru tohoto sobotního odpoled-

ne. Na stáncích byly za drobný pe-

níz ke koupení například bylinky

sušené i čerstvé, čaje, pochutiny

vhodné k letnímu slunovratu,

kouzla a amulety od našich elfích

přítelkyň, výrobky od dětí ze škol-

ky, družiny a samotných členů kul-

turní komise. Jako například pře-

krásně batikované povlečení

a látkové pytlíky, proutěná košťa-

ta, věnečky atd. Také jste mohli

podpořit centrum chráněných dí-

len a zakoupit si výrobky od na-

šich postižených spoluobčanů. Ty-

to výrobky měly velký úspěch

a všem lidem, kteří si je zakoupili

moc děkujeme. Podpořili jste

CCHD částkou 1000 korun. Výtě-

žek z ostatních stánků přesáhl

částku 1500 korun a bude použit

na pokrytí nákladů další akce. Pro

děti byla asi největším lákadlem

lukostřelba a tři malé soutěže, kde

mohli získat drobné odměny. Pří-

jemným zpestřením bylo i vystou-

pení hudebního souboru UPANI-

ŠADY pod vedením vinořské

hlavní čarodějnice La Loby, a všu-

dypřítomný Hejkal.

Na akci se podíleli členové kul-

turní a školské komise za přispě-

ní několika dobrovolníků. Tímto

bych chtěla poděkovat zejména

věrným členkám KŠK a dále M. Im-

ramovské, J. Oktábcové, Elfince,

Kachínce, Janičce Česákové a celé

rodině Hyklových za to, že to se

mnou vydrželi, protože jsem celou

akci plánovala již od počátku roku

2008.             

Za KŠK Jana Hyklová 

(ta zelená osoba, 

co prodávala bylinky)
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Malé pohádkové trhy

Pozvánka na akci KŠK:

LAMPIONOVÝ PRŮVOD

KŠK bude na podzim pořádat

akci s několikaletou tradicí, kterou

bude podzimní lampionový prů-

vod. První, který KŠK pořádala, se

konal roku 2003. Každý z průvo-

dů má nějaké téma, aby tato akce

byla pro účastníky i pořadatele

atraktivnější, např. Za pohádkou,

kde se děti mohly potkat s posta-

vami z pohádek, nebo třeba Du-

šičkový, kterým jsme chtěli připo-

menout památku zemřelých.

V současnosti již připravovaný

průvod bude mít tentokrát téma

pekelné. Po cestě potkáte čerty

všeho druhu, ale nebojte se – ja-

ko ochrana před zlem vám budou

sloužit nejen lampionky, ale

i  Strážce lesa s andělem, kteří vás

provedou ulicemi i lesem až do

pekla a zase z něho ven. (Termín

bude oznámen na plakátech)

do „profesionální úrovně“. Stáva-

jí se registrovanými závodními

hráči Sokolu Meteor Radotín, což

je v součtu všech kategorií v po-

sledních létech nejúspěšnější od-

díl v republice. Děti jsou rozděle-

ny do několika skupin podle

výkonnosti. Kroužek probíhá pro

různé skupiny v různých dnech.

Některé děti mají kroužek jednou,

některé vícekrát týdně.

Všechny kroužky budou probí-

hat v odpoledních hodinách. Ter-

míny a ceny všech kroužků budou

dětem oznámeny během prvních

týdnů v září. V případě příliš níz-

kého zájmu o některý z kroužků,

bude tento kroužek zrušen. Bližší

informace o kroužcích naleznete

v průběhu září na internetových

stránkách školy :

www.volny.cz/zsvinor/.
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Milí přátelé, bratři a sestry,  

rád vás všechny zdravím touto ces-

tou. Jak víte, od 1. června t.r. mne

otec kardinál Miloslav Vlk ustano-

vil administrátorem zdejší far-

nosti. Apoštolský administrátor li-

toměřické diecéze otec biskup Do-

minik Duka mne propustil na pět

let, protože byla splněna podmín-

ka: z Polska přišel kněz do litomě-

řické diecéze, naučil se česky a od

15. června t.r. je ustanoven ad-

ministrátorem v Dolní Poustev-

ně, okr. Děčín. 

Jsem si jist, že je to vůle Boží, ne-

boť vše bylo rozhodnuto předsta-

venými diecézí  i Díla Mariina,  kte-

ré jsem poznal již jako bohoslovec.

A chci s vámi hledat a konat vůli

Boží v těch dnech, měsících a lé-

tech, která nám Pán Bůh dopřeje.  

Sluší se, abych se Vám představil: 

Jmenuji se Pavel Jančík, pocházím

z Mostkovic, okr. Prostějov, jsem 4.

z pěti dětí. V dospívání mně i sou-

rozencům velmi pomohli morav-

ští salesiáni - zvali nás na výlety, na

chatu, prožívali jsme dobrodruž-

ství a otvírali srdce Pánu Bohu.

V Prostějově jsem se stal oděvním

technikem na SPŠ oděvní a pak

jsem 4 semestry studoval na VŠ

strojní a textilní v Liberci. Tam by-

lo dobré společenství mládeže, vě-

novali se nám obětavě kaplani. Je-

den z mých spolužáků je otec

mého posledního kaplana v Ústí

nad Labem - Střekově,  jiný z teh-

dejší party – Jirka Šolc – se chtěl

stát knězem. Roku l966 jsme se

oba hlásili do Kněžského seminá-

ře a na CM bohosloveckou fakultu

Ze Ïivota vinofiské farnosti

vické a vinořské. Vizovjané (vizo-

vičtí) pro nás připravili předsta-

vení farnosti a několik kulturních

vložek. Byl to ale především večer,

kdy jsme se víc navzájem pozna-

li.V neděli jsme měli slavnou mši

svatou, kde náš chrámový sbor

zazpíval několik písní. Po obědě

jsme se vydali zpět ku Praze. Jaké

jsme měli dojmy?Výborné! Byl to

totiž především víkend odpočin-

kový a velmi příjemný. Kdo chtěl,

mohl ve volné chvíli navštívit zá-

mek ve Vizovicích, jít jen tak na ká-

vu do vizovické čokoládovny nebo

se projít po městě. Byl to také ví-

kend vzájemného obohacení

o zkušenosti, jak navzájem žijeme,

co se nám daří a co můžeme zlep-

šit. Byl to také víkend, kdy jsme

mohli navázat nová přátelství. Teď

se těšíme, že farnost z Vizovic při-

jede zase k nám do Vinoře, aby-

chom pokračovali v budování

vztahů, které jsme začali a mohli

našim přátelům také ukázat

a představit Vinoř.

Ilona a Jan Špaňhelovi

Pouť vinořských farníků 

do Vizovic

Ve dnech 6. – 8. 6. 2008 se ko-

nala pouť 67 farníků do malého

městečka Vizovice. Ve Vizovicích

je totiž od léta 2006 knězem P. Jan

Kutáč, který před tím 6 let působil

ve farnosti Povýšení sv. kříže ve Vi-

noři. Jeli jsme ho tedy navštívit,

seznámit se s vizovickou farností

a také poznat tamní kraj Valašska.

Velkou radostí pro nás byl fakt, že

na tuto cestu s námi vyrazil nový

vinořský farář, kterým je P. Pavel

Jančík.Vizovice jsou malé městeč-

ko s cca 5000 obyvateli, které se

nachází na okraji Valašska v údolí

pod Vizovickými vrchy na souto-

ku říček Lutoninky a Bratřejůvky.

Leží asi 15 km od města Zlín. Vi-

zovice jsou známé pálením slivo-

vice, tradičním vizovickým peči-

vem a Trnkobraním. V pátek, kdy

jsme přijeli do Vizovic, jsme šli

navštívit pana faráře a byli jsme

přijati s velkou radostí a otevře-

ností. V sobotu nechyběla exkurze

do likérky Rudolfa Jelínka, kde

jsme se seznámili s historií výroby

pálenky, dozvěděli se všechny

možné způsoby výroby destilátů

v současnosti a mohli jsme také

ochutnat některé výrobky. Ani

jsme netušili, že je jich tolik a že

jsou tak výborné.Po společném

obědě jsme vyjeli na Provodov,

které je poutním místem Panny

Marie. P. Kutáč nás seznámil s jeho

historií a přidal také několik osob-

ních zážitků, protože na tomto

místě v minulosti sám působil co-

by farář. Poté jsme měli společnou

mši svatou.Večer byl věnován spo-

lečnému programu farnosti vizo-

P. Pavel Jančík 

se představuje
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do Litoměřic. Jirka se hlásil za hra-

deckou diecézi, ale mně poradil je-

den kněz, abych se hlásil za lito-

měřickou diecézi, neboť za rodnou

olomouckou bych nebyl přijat. Po-

litické ovzduší se již uvolňovalo,

ale kontrola církve tajemníky pro

věci církevní a StB byla značná. Jir-

ka přijat nebyl, pokračoval ve stu-

diu na VŠ a tajně prodělal forma-

ci i studium jako člen Tovaryšstva

Ježíšova. Nyní je farářem na Sv.

Hostýně. 

V letech l966 - l971 jsem byl v Li-

toměřicích. Byly to velmi krásné

a plodné roky. Pak jsem šel na voj-

nu a 8. 12. l973 jsem byl vysvěcen

na kněze otcem kardinálem Ště-

pánem Trochtou. Zde je už moje

16. místo. Byly i velmi dobrodruž-

né etapy, ale Pán Bůh to vždy ob-

rátil v dobré. 

S touto důvěrou chci jít i s Vámi

dál:  

„Těm, kdo milují Boha, vše-

chno napomáhá k dobrému.“

(Řím 8,28)

P. Pavel Jančík

Sport

● 19.7.2008 se konal výjezdní tradiční tenisový turnaj Liberk

Open 2008. Při neúčasti a zranění některých našich předních te-

nistů zvítězil Emil Toms před Milanem Klivickým a Norbertem

Budařem.

Za krásného počasí se turnaj s vynikajícím servisem a boha-

tými cenami vydařil a uskutečnila se i prohlídka areálu pohra-

ničních pevností Hanička. Děkujeme paní Ivetě Šabatové i všem

pomocníkům a soutěžícím.

● 29. a 30. 8. se v Horních Počernicích konal Tenisový turnaj sta-

rostů Prahy a přilehlého regionu. Náš starosta obsadil ve dvou-

hrách skvělé 2. místo (na obr. s ředitelem, rozhodčím a vítězem,

starostou Hrdlicem ze Šestajovic), ve čtyřhrách potom 1. místo.

Blahopřejeme.
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Ze Ïivota spolkÛ

Životní jubilea slaví:

V červenci

Lierová Marie 81 let

Antoš Lubomír 80 let

Hořejší Irena 80 let

Pokorák František 82 let

Kudlová Danuška 75 let

Holečková Zdeňka 80 let

Kronika V srpnu

Kotouč Luděk 75 let

Horák František 83 let

Syrovátková Hana 70 let

Kubková Jaroslava 80 let

Pokorný Miloslav 70 let

Gazurová Marta 75 let

Mesteková Vlasta 81 let

Kadlec Vlastimil 80 let

Hertl Zdeněk 70 let

Trost Karel 85 let

V září

Obručová Jarmila 80 let

Kobrna Josef 83 let

Flégrová Ludmila 82 let

Zemanová Lidmila 97 let

Brychtová Ludmila 88 let

Ptáčníková Danuše 81 let

Členové Obce baráčnické pro-

jevili zájem navštívit svého nej-

staršího člena, souseda Horáka,

přímo na jeho chatě, v nádherném

prostředí obce Vrchovany.

Protože zájemců o tento zájezd

bylo více, nezbylo než se obrátit

na Vinořáka a úspěšného podni-

katele, majitele firmy Auto Kout

Centrum, Mirka Kouta.

Vyšel nám velice ochotně vstříc

a bezplatně zapůjčil na tento zá-

jezd luxusní minibus s klimatizací.

11.7. v 9.00 hod začalo naloďová-

ní účastníků, které nebylo vůbec

jednoduché. Začátek byl bez pro-

blémů, tetičky Rudolfová, Polív-

ková, Havlíková i Havířová vysko-

čily do busu jako mladice, stejně

jako kronikář, F.Filip. S rychtářkou

Patrasovou to již bylo trošičku del-

ší, zvládla to ale také dobře. No

a na závěr nás čekalo nalodění po-

sledního pasažéra, F. Medkové. Po

marných snahách nasednutí, po-

strčení, vyzvednutí,… jsme přiva-

lili menší balvan, přes který se na-

konec tetička Medková do vozu

dostala.

Vůz byl plný nejen díky pasažé-

rům, nýbrž i vlečenému provian-

tu. Tetičky upekly buchty, štrůdl,

nakoupilo se víno, grilovaná ku-

řata, uzené a sekaná, stejně jako

chléb a okurky.

Již v Líbeznících, ca. 5 km od

startu, byla snaha o rozbalení bu-

chet, za dalších pár kilometrů ješ-

tě štrůdlu. Za dalších asi 10 km již

byla vyžadována první zastávka –

na zmrzlinu. Jenom díky tomu, že

u vstupních dveří seděla tetička

Medková, která nikoho nepustila

ven, protože by se po vystoupení

bez balvanu už nedostala dovnitř,

jsme tuto zastávku po chvilce

vzdali a pokračovali dál. Naštěstí

se cestou nikomu nechtělo na WC,

takže jsme bez problému dorazili

do Vrchovan. Soused Horák nás už

čekal a dojatě snášel všechno mož-

né i nemožné, provázel nás pyšně

svým královstvím a ukazoval krás-

nou chatu i ještě krásnější okolí.

Také nám ukázal i druhou stranu,

totiž poranění, která si udělal po

pádu klád při jejich zpracování.

V 80 letech je ale neuvěřitelná je-

ho vitalita a pracovní nasazení. Po

bohaté hostině a krásném dni

jsme se rozloučili a vydali zpět. Zá-

jezd se vydařil, stejně jako nád-

herné počasí. Nezbývá než podě-

kovat Mirkovi Koutovi a jeho firmě

Auto Kout Centrum. Je skvělé, že

se najdou podnikatelé, kteří ne-

zištně pomáhají svým spoluobča-

nům. Věřím, že tato spolupráce

bude pokračovat i nadále a těšíme

se na další akce.

�
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Zadáno pro...

Narozen 25. 11. 1957 v Praze.

Vystudoval SPŠ strojní

v Praze a po vojenské základ-

ní službě pracoval jako pro-

gramátor podniku Kancelář-

ské stroje Praha. 

Do roku 1989 nebyl členem

ani kandidátem žádné politic-

ké strany, po listopadu 1989 se

podílel na vzniku Občanského

fóra v Praze 9. V roce 1990 byl

zvolen za Občanské fórum do

obvodní rady městské části

Praha 9, od založení ODS v ro-

ce 1991 je jejím členem. Od ro-

ku 1992 působil jako místop-

ředseda a člen oblastního

sdružení ODS v Praze 9, od ro-

ku 2005 je jeho předsedou.

Od roku 1992 se věnuje po-

litice na plný úvazek. V letech

1990-1992 byl členem Obvod-

ní rady v Praze 9, v roce 1992

se stal zástupcem starosty

a v roce 1994 starostou Měst-

ské části Praha 9. Od roku

1998 je členem PS Parlamentu

České republiky. Je ženatý, má

syna a jeho koníčkem je pře-

devším sport. 

Redakce Vinořského zpra-

vodaje: 

Vážený pane poslanče, jako je-

diný z kandidátů do Senátu vyu-

žíváte placenou inzerci v našem

Vinořském zpravodaji, za což

Vám velice děkujeme. Je zřejmé

že ze všech ostatních kandidátů

do Senátu znáte Prahu 9 nejlépe,

stejně jako situaci v ní. 

Znáte ale dobře i Vinoř?

Tomáš Kladívko :

Jak je patrné z mého krátkého

životopisu, Prahu 9 znám opravdu

velice dobře. A stejně dobře znám

samozřejmě i Vinoř a vedení míst-

ní radnice. Vinoř jsem mnohokrát

projel na kole a vždy obdivoval je-

jí nádherné prostředí a okolí. Pra-

covně Vaši městskou část pravi-

delně navštěvuji a dobře vím, co

místní občany trápí a kde je zapo-

třebí mé pomoci. Je to především

zvýšení bezpečnosti, navýšení 

kapacity MŠ a ZŠ, zlepšení život-

ního prostředí, zlepšení doprav-

ní situace, dokončení celoměst-

ského okruhu, zpřístupnění Vi-

nořského zámku, podpora kultur-

ních tradic a v neposlední řadě

i oblasti sportu. 

Jsem rád, že se nám společně

podařilo navýšit počet policistů

pro Vinoř, rozšířit jejich službu

i na víkendy, i nadále ale budeme

usilovat o další posílení a zlepše-

ní Vaší bezpečnosti.

Účastním se i tvrdých jednání

ohledně získávání finančních pro-

středků na probíhající výstavbu

ZŠ a MŠ, věřím, že se nám tuto

stavbu podaří dokončit včas

a v potřebném rozsahu.

Pozorně sleduji i činnost Vinoř-

ských seniorů a baráčníků a rád

jsem osobní intervencí přispěl

k přidělení finančních dotací jak

pro seniory, tak také pro Obec ba-

ráčnickou. Naším posledním  spo-

lečným projektem je výstavba ví-

ceúčelového hřiště V Topolech.

Zvláštní kapitolou je i má po-

moc ve věci zpřístupnění Vinoř-

ského zámku. Spolu se starostou

jsme absolvovali a jistě ještě bu-

deme absolvovat celou řadu jed-

nání na MVs jediným cílem, aby

opravený a zpřístupněný zámek

patřil v budoucnu ke chloubě

všech vinořských občanů.

Jak vidíte, Vinoř znám

opravdu dobře a o mém vzta-

hu k ní i k Vám všem svědčí

i to, že jsem rád přijal pozvá-

ní na slavnostní zasedání za-

stupitelstva 13.9. a osobně se

budu podílet na předávání cen

za rozvoj Vinoře. Této své ak-

tivní činnosti se chci nadále vě-

novat i jako senátor a věřím,

že z této pozice budu pro Vás

i pro Vinoř ještě prospěšnější. 

Přeji Vám i Vinoři vše nej-

lepší a děkuji Vinořskému

zpravodaji, že mi umožnil to-

to krátké představení.

TOMÁŠE KLADÍVKA, Vašeho kandidáta ve volbách do Senátu PČR 2008
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Zadáno pro...

VINOŘSKOU spol. s r.o.

Nové byty v Zámeckém 

dvoře ve Vinoři 

Pražská developerská spo-

lečnost Vinořská připravuje

nedaleko historického centra

Vinoře výstavbu 204 nových

bytů. Více nám o projektu s ná-

zvem Rezidenční bydlení Zá-

mecký dvůr řekl ředitel spo-

lečnosti ing. Michal Pavlišta.

● Pane řediteli, společnost Vi-

nořská je už svým názvem spoje-

na s Vinoří. Proč jste se po do-

končení bytového areálu se 182

byty v Semtínské ulici rozhodli

stavět další stovky nových bytů

právě v této části Prahy? Neobá-

váte se, že všichni, kdo chtěli ve

Vinoři bydlet v novém bytě, už

takto bydlí?

To si zdaleka nemyslím. Vinoř

je zajímavou rozvojovou lokalitou

z hlediska námi plánované vý-

stavby bytů. Nově je dopravně

mnohem lépe dostupná než dřív

díky stanici metra C v Letňanech.

Co je však největší výhodou Vino-

ře, je zajímavé prostředí, které ta-

to městská část oproti jiným nabí-

zí. Proto se domnívám, že náš

projekt zaujme nejen místní oby-

vatele, ale i obyvatele okolních

městských částí a za prací dojíždě-

jící mimopražské klienty.

● Jaké jsou podle vás hlavní dů-

vody, aby lidé začali seriózně

přemýšlet o investici do nového

bytu v Zámeckém dvoře?

Především je nutné říci, že se

jedná o velmi atypický projekt no-

vé zástavby zasazené do prostře-

dí historické části obce, která 

bude v těsném kontaktu s atrak-

tivním Vinořským zámkem a par-

kem. Navrhované nízkopodlažní

objekty v zásadě kopírují stávající

tvar uzavřeného zámeckého dvo-

ra a dávají možnost bydlet ve vy-

mezeném rezidenčním areálu. 

● Kdo se podílí na architekto-

nické podobě budov a bytů a ja-

ká stavební firma tady bude sta-

vět?

U vzniku specifického archi-

tektonického výrazu navrhované

zástavby je od počátku ateliér pa-

na architekta Šimka ze společnos-

ti Arch. Design project a.s., s níž

spolupracujeme už několik let. Vě-

říme, že architektura navrhova-

ných bytových domů bude mít

i marketingový přínos. V současné

době s projektanty připravujeme

konečnou skladbu bytů jako sou-

část dokumentace pro stavební ří-

zení. Konkrétní stavební firmu,

která bude tento projekt realizo-

vat, ještě neznáme. Výběr doda-

vatele stavby bude podle našich

předpokladů hotov do konce to-

hoto roku.
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● Pokud víme, až na několik

málo posledních jsou všechny

nové byty v Semtínské ulici pro-

dány. Máte stejně dobře zmapo-

ván zájem o 204 budoucích bytů

v Zámeckém dvoře? 

V současné době se snažíme

aktivně pracovat s klienty, které

jsme nebyli schopni uspokojit

v rámci dokončovaného bytového

areálu v Semtínské ulici a zároveň

registrujeme předběžný zájem dal-

ších klientů, a to prostřednictvím

našich webových stránek www.vi-

norska.cz. Domnívám se, že s ohle-

dem na připravovanou skladbu

bytů budeme schopni uspokojit

rozmanitou klientelu - v nabídce

budou malé i větší bytové jednot-

ky se zajímavým dispozičním ře-

šením.

● Jaká tedy bude skladba nabí-

zených bytů? 

Jak už jsem naznačil, skladba

bytů bude velmi univerzální, a to

i s ohledem na skutečnost, že na-

vrhovaná zástavba je řešena v ně-

kolika samostatných objektech,

resp. řadových domech. Největší

důraz klademe na menší byty o vý-

měře do 50 m2, jejichž poptávka

je v současné době vysoká. I zá-

jemci o velké byty, resp. byty

s předzahrádkami budou s nabíd-

kou v Zámeckém dvoře spokojeni.

● Jaké příslušenství k bytům bu-

dete standardně nabízet?

Poučeni z předchozích byto-

vých projektů se snažíme, aby by-

ty byly dobře prodejné, a tudíž

musí být pro klienty zajímavé. Pro-

to většina bytů bude doplněna bal-

kónem, lodžií nebo terasou. Ke

každému bytu bude přiřazena

sklepní kóje nebo bude v bytě ko-

mora. A s ohledem na kompliko-

vanou dopravní situaci ve Vinoři

vybudujeme 188 garážových stání

v hromadné podzemní garáži, 10

individuálních garážových stání

a dále 58 parkovacích stání na te-

rénu, což spolehlivě zajistí potře-

by rezidentů a návštěvníků.

● Jak se na váš druhý bytový 

projekt dívá vedení vinořské rad-

nice? 

Domnívám se, že náš vztah

s vedením radnice je i s ohledem

na dokončovanou výstavbu v Sem-

tínské ulici velmi profesionální.

Ctíme zájmy obce a snažíme se za-

chovat, ba dokonce v některých

ohledech i architektonicky vylep-

šit její stávající ráz. Projekt Zá-

meckého dvora je důkazem toho-

to tvrzení. 

● Podle neověřených zpráv bu-

dou součástí Zámeckého dvora

i atraktivní nebytové prostory,

které budou buď na prodej, nebo

pronájem. Je to pravda?

Ano. Snažíme se tento rezi-

denční areál doplnit o nějakou

smysluplnou záležitost. Ponechá-

váme prostory původní kovárny,

zvažujeme je upravit a doplnit

dvěma bowlingovými dráhami

a věříme, že i tohle zaujme poten-

ciální zájemce o nové byty v této

lokalitě.

● Jaký je, pane řediteli, pláno-

vaný harmonogram výstavby

a kdy zahájíte prodej bytů?

Jak jsem už uvedl, v současné

době dokončujeme stavební pro-

gram projektu včetně konečné

skladby bytů. Zahájení stavebních

prací předpokládáme v prvním

čtvrtletí příštího roku s tím, že stě-

hování prvních klientů do nových

bytů by mohlo začít v prvním po-

loletí roku 2011. Abychom částeč-

ně ovlivnili velikosti, resp. sklad-

bu bytů podle skutečného zájmu

klientů, chceme během října to-

hoto roku zahájit předprodej for-

mou závazné registrace zájemců

na základě typových dispozic by-

tových jednotek a předběžných

cen.

● Jaké garance budou vaši kli-

enti mít, že tento harmonogram

bude opravdu dodržen?

Věříme, že se po vydání pra-

vomocného stavebního povolení

na výstavbu Zámeckého dvora ne-

objeví žádná překážka, která by

zásadně ovlivnila výše uvedené

termíny výstavby. Ke zdárnému

průběhu výstavby by měla přispět

i znalost prostředí, kterou jsme

získali při realizaci bytového pro-

jektu v Semtínské ulici i dříve rea-

lizovaného projektu Kbely-cen-

trum v Martinické ulici. 

● Děkujeme za rozhovor.

Rezidenční bydlení 
Zámecký dvůr

Prodejní místo Praze: 

Vinořská spol. s r.o., 

Business Centrum Zálesí,

Pod Višňovkou 1661/37, 

140 00 Praha 4 - Krč, 

Tel. 234 034 200, 

E-mail: 

lklikar@vinorska.cz

Podrobné informace 

o projektu: 

www.vinorska.cz



NOVÉ BYTY V SEMTÍNSKÉ 
ULICI VE VINO¤I

V˘razné sníÏení cen 
posledních voln˘ch bytÛ

3+kk 
K nastûhování do konce roku 2008

PÛdorysy voln˘ch bytÛ a jejich ceny na 

www.vinorska.cz
Kontaktní telefon: 234 034 200

Bydlení pro vás



KONTAKTY:
Prodej vozů Škoda: 284 828 903

Prodej náhradních dílů a příslušenství: 284 828 299
Servis vozů Škoda: 284 828 305, 266 311 406

STK a Emise všech značek: 266 311 406, 284 829 315.

KOMPLEXNÍ SLUŽBY POD JEDNOU STŘECHOU

Škoda Fabia – cena již od 229 000,- Kč 
Základní výbava: Airbag řidiče a spolujezdce, boční
airbagy, posilovač řízení, ABS, výškově stavitelný
volant.

Škoda Roomster – cena již od  299 900,- Kč
Základní výbava: Airbag řidiče a spolujezdce, 
boční airbagy, posilovač řízení, ABS, denní svícení,
výškově stavitelný volant, výškově stavitelné 
sedadlo řidiče, příprava pro rádio.

Škoda Octavia – cena již od  369 900,- Kč
Základní výbava: Airbag řidiče a spolujezdce, 
boční airbagy, posilovač řízení, ABS, denní svícení,
výškově stavitelný volant, výškově stavitelné 
sedadlo řidiče, příprava pro rádio, deaktivace 
airbagu spolujezdce, centrální zamykání.

Škoda Superb – cena již od  549 900,- Kč
Základní výbava: Twin Door, ESP, Airbag řidiče 
a spolujezdce, boční airbagy, hlavové airbagy 
a kolení airbag řidiče, přední mlhové světlomety,
posilovač řízení, centrální zamykání s dálkovým 
ovládáním, el. ovládaná boční okna, tónovaná 
skla, klimatizace s automatickou regulací Climatic,
el. ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka,
light assistant.

Dále nabízíme skladové a předváděcí vozy za velmi výhodné ceny





Vymûním byt 3+1 v OV (66 m2) 3. patro., v˘tah, 

na sídli‰ti Barrandov pfiímo nad Prokopsk˘m 

údolím, tramvají jen 20 minut do centra mûsta, dvû

‰kolky a ‰kola jen 5 minut od domu, za stejn˘ nebo
vût‰í v Praze – Vinofii (1. p. nebo v˘tah). Souãástí

bytu je lodÏie, komora, sklep a vlastní OH vody (boj-

ler). Byt je po ãásteãné rekonstrukci (stoupaãky, plo-

voucí podlahy).

V pfiípadû zájmu prosím volejte na telefonní ãísla

723 249 004 ãi 602 512 417











Oslavy 920 let
první písemné zmínky o Vinofii

12.září – Centrum Mariapoli – zahájení oslav
● 18.00 Vystoupení ženského pěveckého sboru Upanišady
● 18.20 Zahájení výstavy obrazů Petra Etllera (výstava bude přístupná i v sobotu od 9.00 – 18.00 hod.)
● 19.00 Koncert Smíchovské komorní filharmonie

13. září – Vinořská sokolovna  v Klenovské ulici
● 09.00 Slavnostní zasedání zastupitelstva MČ za přítomnosti poslance Tomáše Kladívka, zástupců 

sousedních obcí a partnerského města Schulzendorf (doprovodný program UPANIŠADY)
● 10.00 Předání Výročních cen městské části – Za přínos k rozvoji Vinoře a vyhodnocení fotosoutěže
● 11.00 Průvod k pomníkům obou světových válek uctění památky zemřelých vinořských občanů na 

místním hřbitově (doprovod dechová hudba a mažoretky)
● 12.00 Přestávka na oběd (možnost oběda v sokolovně)
● 13.00 – 15.00 – 17.00 Organizované prohlídky Vinořského zámku a zámeckého areálu
● 13.00 – 18.00 Prohlídka areálu Ctěnického zámku
● 13.00 – 18.00 Prohlídka Vinořského náměstí (Odborný výklad a doprava autobusem  na odpolední 

akce jsou zajištěny, nástupní místo: Chaltická ulice)
● 18.00 – 24.00 Posvícenská taneční zábava s vepřovými hody v sokolovně (vstupné dobrovolné)

13.září –  Doprovodné programy
● 10.00 – 16.00 Výstava dokumentů z minulosti školy (budova ZŠ Prachovická ulice)
● K prohlídce bude otevřena budova školy na Vinořském náměstí, Vinořské centrum a knihovna 

v Opočínské ulici, společenská místnost v Chaltické ulici, kde bude výstava kronik a fotografií 
● Pouťové atrakce u Normy
● 09.00 – 13.00 Auto Kout Centrum představí před sokolovnou vozy Renault
● Akce na vinořském náměstí a farní zahradě: 
–  9.00 – 22.00 Den Budvaru, ukázky vozů ŠKODA – Autodružstvo Spojovací
–  10.15 Divadelní představení „Mrazík“ 
–  14.00 Divadelní představení „Limonádový Joe“
–  17.00 – 22.00 Vystoupení hudební skupiny ATARI BAND

14.září  -  Vinořské náměstí
● 09.00 Slavnostní bohoslužby v kostele Povýšení sv. Kříže
● 10.00 – 16.00 „Posvícení na Farní zahradě" s řadou atrakcí
● 14.00 představení „Šermířské ukázky“ 
● 16.15 představení „Zběhové, anebo o kus žvance“
● 14.30 Zasazení pamětního stromu na Vinořském náměstí
● 15.00 Koncert skupiny Swing Cheek v kostele
(v případě nepříznivého počasí se akce konané na farní zahradě ruší)
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