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Ahoj Vinořáci,

pomalu končí školní rok, ať ži-

je ten následující, který bude pro

Vinoř premiérovým. Od 1. 9. bude

totiž oficiálně otevřena nová pří-

stavba, která byla a je stěžejním

bodem našeho volebního progra-

mu. Dovoluji si Vás touto cestou

všechny pozvat na slavnostní

otevření, které bude 1. 9., v 17.00

hodin. Pozvánku zašleme i primá-

torovi hl.m.Prahy, MUDr. Pavlu

Bémovi, který se velkou měrou za-

sloužil o nalezení financí na vý-

stavbu. 

Do té doby ale ještě zbývá mno-

ho práce. Je zapotřebí školu a ma-

teřskou školu vybavit a zde patří

dík všem, kteří nám finančně po-

máhají. Věřím, že se přijdete po-

dívat na slavnostní otevření ško-

ly a i když opravdu nevím, jestli

dokážeme do té doby sehnat dost

financí na všechny třídy, někde

třeba budou ještě naše staré lavi-

ce, oceníte alespoň naši snahu

a úsilí. 

Dále musíme vybudovat nové

chodníky a přechody, především

v ulicích Bohdanečská, Chaltická

a Klenovská. K bezpečné cestě do

školy v zimním období jistě patří

i osvětlení Prachovické ulice, o kte-

ré usilujeme již delší dobu. Dále ta-

ké intenzivně hledáme využití sta-

ré školy. 

Z toho je vidět, že léto rozhod-

ně nebude pro nás prázdninovým

obdobím, spíše naopak. Letos by-

chom ještě rádi realizovali povrch

ulic Ke Mlýnku a V Obůrkách. Vě-

řím, že ulice V Obůrkách bude po

rekonstrukci díky svému okolí pat-

řit k vyhledávaným a oblíbeným

místům na procházky. 

Velkým nešvarem je zakládání

černých skládek, především ve

Štěpánovské ulici. Tři dny poté, co

jsme tuto černou skládku s V. Dla-

bačem a jeho zaměstnancem J. Živ-

ným zlikvidovali, už se opět nepo-

chopitelně u někoho projevil

prasečí virus…

Vizuálně se podařila i rekon-

strukce obecního domu Mladobo-

leslavská 8, kde je řeznictví a Cuk-

rárna Marcipánka. Z domu na

zbourání vznikl jeden z nejhezčích

objektů na hlavní třídě, včetně

krásného dvora. Kvůli nedostatku

finančních prostředků se opozdí

rekonstrukce dvou obecních bytů

a jedné kompletně nové půdní ve-

stavby. Zatímco škola již byla zko-

laudována, kolaudace tohoto ob-

jektu se předpokládá v nejbližší

době.

V průběhu června by také mě-

lo proběhnout veřejné jednání

s ředitelem ROPIDu a Dopravních

podniků, ohledně optimalizace

MHD. Tato jednání budou velice

složitá, opět kvůli finanční situaci,

tentokráte Dopravních podniků. 

Stávající kapacita čističky od-

padních vod je již na samé hrani-

ci a do doby výstavby nové uva-

žujeme o vyhlášení stop-stavu

jakékoliv další větší bytové vý-

stavby. 

Intenzivně dále jednáme o uvol-

nění zámku, bohužel, slibně vypa-

dající jednání s již bývalým minis-

trem Langrem byla přerušena,

takže začínáme znovu. 

Doufám, že jsem Vám tímto čás-

tečným výčtem našich letních úko-

lů nepokazil prázdninové a odpo-

činkové záměry, přeji Vám všem

krásné počasí, našim dětem po-

chopitelně dobré vysvědčení

a skvělé letní zážitky. 
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Slovo starosty...
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Sloupek senátora

Vážení Vinořáci, milí senioři,

6.4. jsem se konečně dostal ke

svému slibu, k Vaší návštěvě. A na-

konec to vyšlo tak, že jsem mohl

i poblahopřát rychtářce, J.Patra-

sové, k životnímu jubileu. Překva-

pilo mě Vaše nadšení ke společen-

ským akcím i všetečné otázky

z oblasti mezinárodní i místní po-

litiky. Vysoce oceňuji bezpro-

střední a přátelskou atmosféru,

opravdu jsem se mezi Vámi cítil ja-

ko v jedné velké rodině. Jistě je to

i tím, že se všichni navzájem, včet-

ně starosty, velice dobře znáte.

Škoda jen, že podobně přátelské

vztahy nepanují i ve velké politi-

ce, že tu a tam létají vajíčka, oso-

čování i nadávky. 

Přeji Vám jenom tu přátelskou

atmosféru, hezké prázdniny, pří-

jemné léto a těším se k Vám na ko-

lo i na dobrou zmrzlinu.

I. Úkoly z minulého 

zastupitelstva

● MZ souhlasilo s převzetím po-

zemků Na Dlouhých včetně inže-

nýrských sítí od Vinořské s.r.o. na

základě darovací smlouvy. Pověři-

lo tajemníka a starostu MČ Praha-

Vinoř jednáním s MHMP a správci

sítí o dalším svěření do správy.

● K žádosti o povolení změny

územního plánu pro parc.č. 457/3,

457/4 a 457/5 z SO2 na OB MZ po-

žaduje předložení plánu na využi-

tí celého území mezi Kbely a Vi-

noří.

● MZ pověřilo úřad zadáním zpra-

cování cenové nabídky na vypra-

cování projektu pro účely zklid-

nění ulic Bohdanečská, Moravan-

ská a Chvojenecká. Dále pověřilo

úřad jednáním s TSK o rekon-

strukci povrchu ulice Bohdaneč-

ská , včetně zajištění normované

šířky.

II. Nové úkoly

● MZ schválilo výsledek hospoda-

ření MČ Praha-Vinoř – hlavní čin-

nost za rok 2008 se schodkem ve

výši Kč 3,267.104,69. Schodek je

kryt přebytkem hospodaření mi-

nulých let, celkový výsledek hos-

podaření městské části je zisk Kč

4,220.458,51.

● Místní zastupitelstvo odsouhla-

silo výsledek hospodaření – ved-

lejší činnost za rok 2008 se ziskem

ve výši Kč 2.418.296,21. Částka

418.296,21 Kč bude převedena do

hlavního rozpočtu, kapitola 2212

školství, na rekonstrukci a inves-

tice do školní kuchyně.

● MZ schválilo směrnice - Veřejné

zakázky malého rozsahu a Úřední

deska.

● MZ odsouhlasilo zpracování na-

bídek na výměnu oken, dveří a vý-

loh v prodejně papírnictví, č. p.

235 včetně bezpečnostních prvků

a dveří v kadeřnictví, Chaltická

162. 

● MZ odsouhlasilo poskytování fi-

nančního příspěvku na níže uve-

dené zařizovací předměty v obec-

Místní úfiad informuje

Na 26. zasedání místního zastupitelstva dne 12. 3. 2009 bylo projednáno:



ních bytech ve správě MČ Praha –

Vinoř:

➧ kuchyňská linka – příspěvek

max. do výše 20.000,-Kč

➧ vestavěná šatní skříň v předsí-

ni – příspěvek max. do výše

10.000, Kč

➧ sporák – příspěvek max. do vý-

še 10.000,-Kč

● Zastupitelstvo schválilo zvýšení

nájemného z pozemků sloužících

k podnikání o 6,3% u všech kromě

zahrádek a společnost VINAGRO

● MZ odsouhlasilo prodloužení

nájemní smlouvy na byt č. 3, Boh-

danečská 400 od 1. 4. 2009 do

31. 12. 2009

● MZ souhlasilo s uzavřením ná-

jemní smlouvy na pronájem 1 par-

kovacího místo od 1. 4. 2009 do

31.3.2011, s možností prodlouže-

ní, včetně inflační doložky za ná-

jemné 250,- Kč/měsíc/bez DPH

● MZ souhlasilo s uzavřením ná-

jemních smluv na pronájem ne-

bytového prostoru v č. p. 514, Pra-

ha – Vinoř za účelem zřízení

advokátní kanceláře, administra-

tivního sídla firmy a nehtového

studia o celkové výměře cca

100m2. Doba nájmu od 1. 4. 2009

do 31. 3. 2014 s možností pro-

dloužení. Výše nájemného je sta-

novena na 1.000,-Kč/m2/rok pro

období od 1. 4. 2009 do 31. 3. 2014.

V případě prodloužení nájemních

smluv od 1. 4. 2014 bude výše ná-

jemného stanovena na základě ce-

ny nájemného v místě obvyklé

v roce 2014. Nájemci si uhradí

z vlastních finančních prostředků

veškeré úpravy spojené s renova-

cí nebytových prostor, které bu-

dou předmětem nájmu

● MZ souhlasilo se změnou územ-

ního plánu a posunutím hranice

ÚSES pro parc. č. 1158/2

● MZ souhlasí s poskytnutím přís-

pěvku pro 4 žáky a učitele ZŠ 

Vinoř na cestu na mezinárodní

oslavy 64.výročí osvobození kon-

centračního tábora Mauthausen.

Celková částka činí 11 500,-Kč

● MZ ve věci žádosti o přeložení

zámkové dlažby chodníku na vjez-

du do domu č. 24 pověřilo staveb-

ního technika prověřením situace 

● MZ souhlasilo s provedením

částečné rekonstrukce ordinace

MUDr. Krause na Mladoboleslav-

ské ulici 515 v rozsahu: výměna

podlahové krytiny (linoleum) a re-

vize elektroinstalace 

● MZ schválilo zakoupení kon-

vektomatu v ceně 300 000,- Kč za

finanční spoluúčasti školy částkou

200 000,- Kč do školní jídelny. Na

základě této investice rozšíří škol-

ní jídelna od 1. září 2009 nabídku

jídel tak, že budou k dispozici dvě

hlavní jídla denně, ze kterých si

strávníci budou moci vybrat. MZ

pověřilo starostu zjištěním pod-

mínek pro možnost odběru jídla

pro zaměstnance vinořských fi-

rem 

● MZ schválilo dodatek č. 1 ke

směrnici starosty č. 6/07 zásady

pronajímání bytů (dotazník pro

žadatele)

● Otevření obálek k prodeji parc.

č. 948/2, 948/3, 947/4 a 343/8

III. Informace starosty

● Výstavba ZŠ a MŠ

● Retardéry Moravanská, Chvoje-

necká, Bohdanečská

● Jmenování Komise pro meziná-

rodní vztahy, novodobé dějiny

a orální historii – integrace leto-

pisecké komise, mezinárodní spo-

lupráce

● Velikonoční trhy Na Rychtě

● Velikonoční trhy Dlabačov

● Josefská zábava Hoffmanův

dvůr

● Zastávka Klenovská – pod le-

sem

IV. Připomínky zastupitelů

Brothánková M.: Jednání se

Kbely a Satalicemi o pozemcích

mezi těmito obcemi, společné ře-

šení o zástavbě a golfu.

Krajl J.: Poděkování, že se Vinoř

připojila k filmovému projektu An-

gelus. Došlo k výraznému zviditel-

nění Vinoře. (televizní vysílání)

V. Diskuse a připomínky 

občanů

S. Lichtenberg: návrh vysázet

mezi Kbely a Vinoř lesopark, jako

je mezi Kbely a Letňany .

Paní Rudolfová: pozvala za

klub důchodců zastupitele O. Kor-

bičku, jako představitele sociální

komise na pondělní posezení do

klubu důchodců. Rádi by se se-

známili s novými zákony.

Na 27. zasedání místního 

zastupitelstva dne 9. 4. 2009

bylo projednáno:

I. Úkoly z minulého 

zastupitelstva

● MZ souhlasilo s revokací usne-

sení ve smyslu změny z daru na

koupi s finanční kompenzací za MŠ

ve výši 1,500.000,- Kč ze strany Vi-

nořská spol. s r. o. ve prospěch MČ

Praha-Vinoř. MZ pověřilo starostu

jednáním s Vinořskou spol. s r. o.

● MZ nesouhlasilo se změnou

územního plánu z orné půdy na

zastavitelné území pro par. č. PK

29/1

II. Nové úkoly

● MZ schválilo směrnici č.3/09 –

Podpisový řád 

Od 1. 5. 2009 je MČ Praha – Vi-

noř plátcem daně z přidané hod-
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noty. K 28. 2. 2009 překročila MČ

Praha – Vinoř obrat 1 mil. Kč (dle

zákona o DPH) a vznikla povin-

nost podat přihlášku k registraci

k DPH. Pro Městskou část Praha

– Vinoř z toho vyplývá, že eko-

nomické činnosti, které městská

část vykonává, jsou předmětem

DPH.

V návaznosti na výše uvedené

skutečnosti MZ schválilo: 

➧ zvýšení sazeb za služby souvise-

jící s pohřebnictvím o 9% DPH

➧ zvýšení sazeb za inzerci ve zpra-

vodaji o 19% DPH 

➧ zvýšení nájmu u prostor urče-

ných k parkování aut od

1.5.2009 o 19% DPH

➧ zvýšení nájemného u park. míst

v ulici Bukovinská od 1.5.2009

o 19% DPH

➧ pronájem společenské místnos-

ti Na Rychtě bude možný od

1.5.2009 jen ve vyjímečných pří-

padech, vždy po dohodě se sta-

rostou MČ Praha – Vinoř. Do-

hodnutá cena bude při úhradě

vždy navýšena o 19% DPH

➧ stanovení měsíční paušální

částky za úklid(bez DPH) pro

byty, aby pokryla mzdové ná-

klady včetně odvodů a úklido-

vé prostředky, která se zvýší

o 19% DPH, a tato částka vč.

DPH bude vyúčtována nájem-

níkům bytů

● MZ souhlasilo s ukončením ná-

jemního poměru na pronájem ne-

bytového prostoru s nájemcem

řeznictví, Mladoboleslavská 8,

k 31. 5. 2009, včetně předání těch-

to prostor a pověřilo úřad vypsá-

ním záměru na pronájem těchto

prostor o celkové výměře cca

120m2 za minimální nájemné ve

výši 1.300,-Kč/m2/rok

● MZ schválilo uvolnění ulice Bro-

zánské pro běžné parkování a sou-

hlasilo se zrušením prvního par-

kovacího místa v ulici Brozánská

od ulice Klenovské a prvního par-

kovacího místa v ulici Bukovinská

od ulice Bohdanečské z důvodu

nebezpečí havárie. Tato parkovací

místa budou označena zákazem

parkování. 

● MZ schválilo investiční dotaci

z rozpočtu zřizovatele do investič-

ního fondu Základní a Mateřské

škole Praha – Vinoř ve výši 100 tis.

Kč na nákup konvektomatu do

školní jídelny. Zbylou chybějící

část na nákup konvektomatu ve

výši 200tis. Kč použije ZŠ Vinoř ze

svého investičního fondu. 

● MZ schválilo úpravu rozpočtu

k 31. 3. 2009 dle rozpočtového

opatření č. 1/09 navýšení rozpo-

čtu o Kč. 1,056.800,-

● MZ schválilo příspěvkové orga-

nizaci VINCENT příspěvek na pro-

voz na období od 1. 2. 2009 do

31. 12. 2009 ve výši Kč 748.500,-

● MZ schválilo převod finančních

prostředků na bankovní účet

MHMP ve výši Kč 2,000.000,- na

posílení rozpočtu OMI MHMP na

dokončení přístavby ZŠ 

● Na základě otevření obálek s ce-

novými nabídkami MZ rozhodlo

o novém vlastníkovi pozemků

948/2, 948/3, 947/4, 343/8

● MZ odsouhlasilo záměr prodat

pozemek parc.č.307 předem urče-

nému zájemci za cenu 2100 Kč za

m2. Záměr o prodeji předem urče-

nému zájemci bude vyvěšen a bu-

de sepsána smlouva o smlouvě bu-

doucí kupní

● Současný nájemce pozemku

pod trafikou požádal o odkoupení

části pozemku 1134/1 o výměře

140m2 na vybudování zděné trafi-

ky s veřejným WC a pekárnou.

Současná plocha trafiky je 20m2.

MZ nesouhlasilo s prodejem

● Na základě změny projektu sní-

žením stavby o jedno podlaží by-

la doručena žádost o revokaci

usnesení č. 430/09 o změnu územ-

ního plánu z OB-B na OB-D. I přes

změnu projektu MZ nesouhlasilo

se změnou územního plánu

● MZ souhlasilo s uzavřením

smlouvy o smlouvě budoucí na

zřízení věcného břemene v ulicích

Mladoboleslavská, Štěpánovská,

Klenovská, Chaltická a Bohdaneč-

ská na uložení kabelového vede-

ní 22kV v rozsahu 680m, za jed-

norázovou náhradu ve výši

68 000,- Kč (tj 100 Kč/bm). K té-

to částce bude připočteno 19%

DPH

● MZ souhlasilo s převodem dlou-

hodobého majetku prostoru Vi-

nořského náměstí a Velínské ulice

a pověřilo starostu podpisem pro-

tokolu o převodu. 

● MZ souhlasilo s přijetím daru –

pozemku parc.č.628/2 o výměře

227m2

● MZ souhlasilo s uzavřením

smlouvy o smlouvě budoucí o zří-

zení věcného břemene na kabelo-

vé propojení stávající trafostanice

umístěné na pozemku 1361/148

s plánovanou výstavbou rodin-

ných domů v rámci etapy Vinoř II

s Moravskou stavební na pozem-

cích 1361/75 ,1361/5, 1361/74

a 1361/75. Cena 100Kč/bm + 19%

DPH. 

● MZ souhlasilo s uzavřením bu-

doucí smlouvy kupní s firmou Mo-

ravská stavební na pozemky parc.

č. 1337/7, 1337/173 a 1337/168

(v Žabokřiku) za cenu dle úřední-

ho odhadu

● MZ souhlasilo se záměrem pro-

deje objektu č.p.134 předem urče-

nému zájemci 

● MZ schválilo příspěvek 2000,-Kč

měsíčně pro geriatrickou sestru 



III. Informace starosty

● Výstavba ZŠ a MŠ – zápis do MŠ

(přednostně jsou umisťovány dě-

ti předškolní a děti vinořské, bo-

hužel i na několik dětí z Vinoře ne-

zbylo místo)

● Výstavba Mladoboleslavská 8

(oprava stávajících ploch dvou

provozoven, vybudování dvou ša-

ten. V další etapě budou v patře

vybudovány dva byty a jeden byt

v podkroví, na tuto investici ne-

jsou zatím v rozpočtu prostředky) 

● Návštěva starosty z Laveno

Mombello a radního Trosheva 

● Ctěnice – otevření hotelu a res-

taurace a Zlatý erb

● Mistrovství republiky v turistic-

kém orientačním běhu (500 účast-

níků)

● Připomínky k návrhu nového

územního plánu 

● Stavební povolení komunikace

Ke Mlýnku a chodník Chaltická

(podán protest u ulice Ke Mlýnku,

bude muset znovu proběhnout ce-

lé řízení), chodník Chaltická 

IV. Připomínky zastupitelů

J. Krajl: 

● Vítání občanů – spojit s Vítáním

občánků

● Kytičky pro babičky na Den matek 

Fr. Švarc:

● p. Krupková děkuje za výsadbu

stromů u parkoviště na sídlišti

Uherská. 

● Možnost odkoupení Cukrovaru

(100Kč/m2) – řešení přes MHMP  

M. Brothánková: 

● přechody přes Bohdanečskou

ulici

V. Diskuse a připomínky 

občanů

B. Zemanová: 

● Nepořádek a poškozené prvky

na dětském hřišti, žádost o celko-

vé oplocení s uzamykatelným

vchodem, nebo alespoň dooplo-

cení. Možnost montáže kamery. 

● Problémy s parkováním v ulici

Moravanská, potíže s průjezdem,

parkování na chodnících.

● Kaluže na silnici v ulici Mikulo-

vická (propadlá místa ve vozovce,

nepořádek od stavby, čištění na

sucho – velká prašnost)

M. Liška:

● námitka proti usnesení ohledně

rozhodnutí o prodeji pozemků

948/2, 948/3, 947/4, 343/8, Žádá

o pozastavení prodeje a prošetření

správnosti postupu rozhodování

o prodeji výše zmíněných pozemků

Pan Nedvídek: 

● stížnost na průjezd nákladních

aut Bohdanečskou ulicí 

starosta – umístěna značka Do-

pravní obsluze vjezd povolen, ři-

diči zneužívají

● Kontejnerová stání u Bemettu

(tříděný odpad) – možnost za-

střešení, postavení zídky, a tím za-

mezení rozletu odpadu do okolí 

● oprava komunikací: 

starosta – opravy komunikací

závisí na TSK

Paní Cetlová: 

● oprava kapličky u zástavky

u hřbitova

● nepořádek v ulici Štěpánovská

(skládka)

● okruh na konci Vinoře (špatný

vliv na MČ)

Na 28. zasedání místního 

zastupitelstva dne 14. 5. 2009

bylo projednáno:

I. Zprávy MHMP

Dotace na dostavbu školy 10 mil.

Kč. Nezískali jsme požadovaných

2 600tis.na vybavení školy ani

1mil na oplocení. Jednání o ryb-

níku u cukrovaru

II. Úkoly z minulého 

zastupitelstva

● Vzhledem k některým procedu-

rálním nesrovnalostem, přede-

vším chybějícímu souhlasu s děle-

ním pozemků z Prahy 19, MZ

revokovalo a zrušilo svá usnesení

č. 423/08, 452/09, 479/09 a 497/09

s tím, že: pověřilo stavebního tech-

nika zajištěním vlastního geome-

trického plánu dané lokality včet-

ně obstarání souhlasu s dělením

pozemků a cenového odhadu pro

předmětné pozemky do září 2009.

Pověřilo starostu jednáním s obcí

Přezletice o vyhrazení místa pro

chodník na jejich pozemcích –

včetně vytyčení v příslušném GP.

Po vyjasnění majetkových pomě-

rů předloží starosta MZ návrh na

zveřejnění záměru prodeje před-

mětných pozemků a MZ stanoví

podmínky prodeje 

● K předání pozemků Na Dlou-

hých požaduje MZ doložení zpl-

nomocnění Vinořské spol. s.r.o. od

všech vlastníků pozemků zeleně

parkové a sídlištní. Rozhodnutí

o převzetí zeleně i komunikací by-

lo odloženo na příští zastupitel-

stvo

● MZ souhlasilo s prodejem č. p.

134. Kupní cena bude ve výši od-

hadní ceny dle znaleckého posud-

ku a zvýšena o 3% z odhadní ceny

na daň z převodu nemovitostí.

V kupní smlouvě bude uvedena

celková kupní cena. 

● MZ odložilo jednání o navýšení

rozpočtu na projekty a naučnou

stezku

III) Nové úkoly

● MZ schválilo směrnici starosty

č.4/09 – Směrnice práv a povin-

ností starosty, zástupce starosty,

zastupitelů a zaměstnanců úřadu

při oběhu vnitřních a vnějších do-
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kladů ověřujících provedení hos-

podářských operací

● MZ schválilo výši nájemného

za nájem hrobového místa od

15. 5. 2009 ve výši 40,-Kč/m2/rok

(tj. 400,-Kč/m2/10let) a 89,- Kč vč.

9% DPH/m2/rok ( tj. 890,-Kč vč.9%

DPH/m2/10let). Nájemné je stano-

veno z výměry každého hrobové-

ho místa v m2. Současně s nájmem

hrobového místa bude vybírána

úhrada za služby včetně 9% DPH

spojená s nájmem hrobového mís-

ta na 10let

● MZ odsouhlasilo předloženou

nájemní smlouvu na pronájem

části NP o výměře 32,7m2 za úče-

lem provozování gynekologické

ambulance, za nájemné ve výši

1.000,- Kč/m2/rok. Doba nájmu od

1.6.2009 – 31. 05. 2014

● MZ souhlasilo s uzavřením ná-

jemní smlouvy na pronájem 1 par-

kovacího místo od 1. 6. 2009 do

31. 5. 2011, s možností prodlouže-

ní, včetně inflační doložky za ná-

jemné 250,- Kč/měsíc/bez DPH., tj.

297,50 Kč vč. 19% DPH

● Vzhledem k rekonstrukci MZ od-

souhlasilo zvýšení nájmu na proná-

jem části NP na č. p. 8 – cukrárna od

1. 4. 2009 na 1.000,- Kč/m2 za rok

● MZ nemá námitky proti výstavbě

kanalizace, vodovodu a plynovodu

k Vinagru za Ctěnicemi za podmín-

ky, že v rámci realizace dojde k při-

pojení všech obyvatel Ctěnic

● MZ potvrdilo své stanovisko

k výstavbě akce Viladomy u Vi-

nořského zámku ze září 2008

a pověřilo starostu jednáním s fir-

mou Ekospol o příspěvku na vy-

bavení školy a mateřské školy ve

výši 400 000,- Kč

● MZ odsouhlasilo předloženou

projektovou dokumentací kanali-

zace a vodovodu na Podolance

● MZ ze tří nabídek na využití ob-

jektu Mladoboleslavská 13 vybralo

studii pana Ing. arch. Palkovského.

Zakázka – projekt Mladoboleslav-

ská 13 – bude realizována v po-

sledním čtvrtletí letošního roku.

Řešení objektu Bohdanečská 97

bude prozatím odloženo

● MZ odsouhlasilo vypořádání du-

plicitního vlastnictví k pozemku

590/2 formou souhlasného prohlá-

šení. Jednáním pověřilo starostu

● MZ souhlasilo s využitím pro-

střední místnosti prvního nad-

zemního podlaží zdr.střediska pro

TO Bobři. Realizace úprav prostor

proběhne v návaznosti na rekon-

strukci ostatních prostor

● MZ odsouhlasilo uzavření bu-

doucí smlouvy o zřízení věcného

břemene s PRE na uložení kabelů

22kV v rozsahu 559bm na po-

zemcích parc.č. 190/1, 202,72/1,

117 (353), 117 (351/3), 1159,

1148/2, 1138/2, 1160, 1161,

1162/1 (113/1), 1166 k. ú.Vinoř.

Jedná se o břemeno úplatné za

jednorázovou úhradu 55 900,- Kč

bez DPH, k této částce bude při-

počteno 19% DPH

● MZ souhlasilo s vyřešením vlast-

nictví Černínské hrobky a pověři-

lo starostu jednáním s Úřadem

pro zastupování státu ve věcech

majetkových ve věci připsání

hrobky do majetku hl. m. Prahy

● MZ předběžně souhlasilo s věc-

ným břemenem pro výstavbu in-

frastruktury v ulicích Klenovská

a Labětínská. Tento souhlas je

podmíněn předložením konkrét-

ních projektů s vytyčením trasy sí-

tí na konkrétních pozemcích

● MZ neodsouhlasilo jediného zá-

jemce na pronájem budovy staré

školy a pověřilo úřad vyvěšením

nového záměru o pronájmu na do-

bu jednoho měsíce. Vyhodnocení

proběhne na červnovém zastupi-

telstvu. MZ pověřilo starostu roz-

šířením záměru i mimo naší měst-

kou část, pro možnost získání vět-

šího počtu nabídek

● MZ souhlasilo s vypracováním

projektu na realizaci přechodů

Bohdanečská a Klenovská – cena

za projekt je 21 420,- Kč včetně

DPH. Ostatní projekty budou od-

loženy na pozdější dobu

● MZ odsouhlasilo záměr využít

pozemek parc.č. 1361/5 kat.u ga-

ráží Uniga k prodeji.

● MZ souhlasilo se zvýšením přís-

pěvku na provoz na rok 2009 Zá-

kladní škole a Mateřské škole Pra-

ha – Vinoř o 1 300 000,- Kč na

vybavení nových dvou tříd mateř-

ské školy v přístavbě školy, na zří-

zení počítačové učebny v přístav-

bě a vybavení 1. tříd

● MZ schválilo příspěvek 3000,-

Kč na pořádání Dětského dne Ob-

čanským sdružením Pontes a Hnu-

tím fokoláre

● MZ nesouhlasilo s udělením vý-

jimky při navyšování nájmu o in-

flaci pro nájemce pozemku pod

Normou 

● MZ odsouhlasilo pronájem bytu

0+1 v Bohdanečské čp. 249 od

1. 6. 2009 do 31. 5. 2010 s mož-

ností prodloužení. 

● MZ souhlasilo s uložením vodo-

vodní přípojky do obecního po-

zemku par.č.1264 u domu Mlado-

boleslavská 240. Vzhledem

k minimálnímu rozsahu bude toto

uložení vedeno jako neúplatné

věcné břemeno.

IV. Informace starosty

● Výstavba ZŠ a MŠ – kolaudace

okolí budovy

● Jezírko Vinořský park (doprava

přes Vinoř)

● Zdr. středisko, nájmy (k proná-

jmu zůstává poslední místnost)
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● Návštěva starosty Lavena, rok

České kultury ve Varně

● Bezpečnost , jednání s městskou

policií (přepadení spořitelny, na-

padení nožem)

● Čarodějnice (letos proběhly

hned na 3 místech)

● Mistrovství republiky v bad-

mintonu 

● Údržba bytového fondu a dět-

ských hřišť (čištění geigrů, škola) 

● Štěpánovská – skládka (jednání

s Lesy ČR, úklid)

● Osvětlení Prachovická, sídliště

Bemett – dosud nejsou vyřešena

věcná břemena)

● Průzkum podzemí – georadary

(jeskyně pod Vinoří)

V. Připomínky zastupitelů

O. Korbička:

● koncem května a začátkem červ-

na anonymní dotazník pro občany

týkající se dopravy, čistoty a život-

ního prostředí, trávení volného ča-

su, sportu, kultury, sociálních slu-

žeb a bezpečnosti, průzkum názorů

obyvatel Prahy 19 proběhne šíře-

ním do schránek, vyplněné se bu-

dou vkládat do sběrného boxu

J. Krajl:

● setkání s novými obyvateli Vi-

noře, krátké přivítání a seznáme-

ní s Vinoří kronikářem (proběhne

na zastupitelstvu v září)

● Pracovníci úřadu by měli zajistit

opravu studní na hřbitově

● Zastávka 302 u staré vily mezi

sídlištěm Uherská a Bemett

reakce starosty – bylo navrže-

no, neschválila policie

● návrh využít k dopravě vinoř-

ských prodloužení trasy 185 ze

Kbel

návrh: vyměnit 375 a 259 (pro-

hodit cílové stanice, ponechat in-

tervaly)

VI. Diskuse a připomínky 

občanů

p. Smoljaková: 

● řešení povrchu v ulici V Obůr-

kách. Sdružení vlastníků okolních

domů si nepřeje vybudování ko-

munikace ze zámkové dlažby, ale

chce přírodní povrch (např.mla-

tová cesta). Cesta je již součástí bi-

okoridoru, rádi by odpovídající

povrch. Jejich návrh je levnější. Za

zbylé peníze by mohla být zpev-

něna cesta na protější straně ryb-

níka

● měření rychlosti na vjezdu do

Vinoře od Podolanky a na dalších

místech

p. Zemanová:

● poděkování za pěkné Vítání ob-

čánků

● upozorňuje na nebezpečí pádu

fotbalových branek na asfaltovém

hřišti u tělocvičny (došlo k uvol-

nění šroubů – bude řešeno v rám-

ci revize dětských hřišť)

● zajištění údržby a oprav na dět-

ském hřišti

● požadavek na kontejner na te-

trapaky v Lohenické a Labětínské

● dotaz na dopravní omezení

v ulici Moravanská – bude mož-

nost vidět návrh řešení zklidnění

této ulice před realizací ( řeší , za

lepší fin.situace bude zadán pro-

jekt)

Z.Hertl:

● úklid psích exkrementů

● obora – možnost rozšíření cest,

odstranění větví pro zvýšení bez-

pečnosti

8

7doporučení Magistrátu hl. m. Prahy

Pokud se u vás projeví příznaky onemocnění, zůstaňte doma a obraťte se na
svého obvodního lékaře, nebo na ordinaci infekční kliniky fakultní nemocnice
Bulovka (pavilon č. 7, 4. patro), případně na specializovanou ordinaci č. 111
v prvním patře Městské polikliniky ve Spálené ulici 2 v Praze 1.

Specifické léky (antivirotika) užívejte až při prvních příznacích chřipkového one-
mocnění a pečlivě dodržujte pokyny lékaře.

Snažte se dodržovat zásady účinné prevence proti šíření infekčních onemoc-
nění kapénkovou cestou:
– vyhýbejte se místům, kde se pohybuje větší počet lidí, nebo se pokuste po-
hyb na těchto místech omezit na minimum,
– zakrývejte si nos i ústa při kýchání a kašli, používejte papírové kapesníky a ni-
kdy je neodhazujte jinam než do odpadkového koše.

Umývejte si ruce pod teplou, tekoucí vodou, vždy používejte mýdlo, nebo des-
infekční prostředky na ruce. Nesahejte si neumytýma rukama do očí, nosu a úst.

Nepůjčujte si mobilní telefony, sklenice, příbory a pod.

Dodržujte základní zásady zdravého životního stylu, dbejte na dostatek spán-
ku, vitamínů a tekutin.

V případě nejasností či pochyb se obraťte na infolinku 800 189 767.
Více informací naleznete také na www.praha.eu

1 

2

3

4

5

6
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Schulzendorf – Německo

Letošní zájezd dětí do Schulzen-

dorfu se bohužel neuskuteční. Po-

zvánka starosty Schulzendorfu, pana

Burmeistera na tuto akci byla kvůli

nedostatečnému zájmu rodičů dětí

bohužel odmítnuta. Je škoda každé

možnosti, kdy si děti mohou vyzkou-

šet své jazykové schopnosti přímo

v cizím prostředí. Přínos takových vý-

měnných pobytů je největší právě

u dětí. Jednáme nyní alespoň o mož-

né účasti německých fotbalistů u nás,

stejně jako našich kulturních těles

v Německu. 3. 7. se potom u nás usku-

teční přátelská návštěva německých

baráčníků a zahrádkářů.

Laveno Mombello – Itálie

Po kratší korespondenci proběhly

dvě návštěvy starosty Ercola Ielmini-

ho u nás. Poprvé proběhlo jednání

v Praze, podruhé přímo ve Vinoři. Ital-

ská delegace navštívila naše seniory,

Vincent, školy, Ctěnice, kostel, ná-

městí i úřad. A protože se našim přá-

telům u nás velice líbilo, podporují

uzavření vzájemné partnerské smlou-

vy a plánují zájezd dvou (!) autobusů

k nám. Přijede pěvecký chór i umělci

z oblasti keramiky. Tato návštěva by se

měla uskutečnit 17. a 18. 7. a bude pat-

řit ke kulturním vrcholům vinořského

léta. 

9

Dovolená ve zdravotnick˘ch zafiízeních ve Vinofii v ãervenci a srpnu
Ordinace pro dûti a dorost: MUDr. Slámová 6. 7. 2009 – 31. 7. 2009

Zubní ordinace: MUDr. ·imeãková 27. 7. 2009 – 25. 8. 2009

Po dobu dovolené bude zaji‰tûno náhradní o‰etfiení, na vstupu do ordinací 
bude zvefiejnûno jméno a adresa zastupujícího lékafie.

Praktick˘ lékafi: MUDr. Tomá‰ Krause – ordinace celé prázdniny dle ordinaãních hodin
MUDr. Jan Krause

Lékárna: provoz o prázdninách nebude pfieru‰en

Vinofi international



Na pozvání  primátora Varny, pana

Kirila Jordanova a radního pro kul-

turu, pana Konstantina Trosheva,

se uskutečnila oficiální návštěva

Varny při příležitosti slavnostního

pojmenování centrálního náměstí

před Primorskim parkem po na-

šem rodákovi Antonu Novakovi.

Po oficiálních proslovech starostů

Varny a Prahy-Vinoře (v bulhar-

štině!) proběhlo setkání s potom-

ky Antona Novaka. V následujícím

dni pak nastaly velkolepé oslavy

státního svátku Bulharska, Cyrila

a Metoděje. V průběhu oslav pro-

běhla také řada jednání o možné

budoucí vzájemné spolupráci me-

zi Varnou, Vinoří a Prahou. 

10

Varna – Bulharsko 23. – 25. 5.

Italská delegace na návštěvě u seniorů.
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6. – 9. března 2009 převzala

Městská část Praha-Vinoř spolu

s Velvyslanectvím USA, Minister-

stvem kultury ČR a Italským kul-

turním institutem záštitu nad Mezi-

národním studentským filmovým

festivalem ANGELUS a přehlídkou

oceněných filmů. V Centru Maria-

poli proběhla projekce filmů v rám-

ci tohoto projektu, jedním z nich byl

film „Zemřít v Jeruzalémě“. Všem

hostům se u nás líbilo, stejně jako

Vinoři v renomované společnosti.   

Mezinárodní studentský filmový festival Angelus

Vinořský Velikonoční jarmark

Ze Ïivota Vinofie

V neděli 5.dubna proběhl v are-

álu stavebnin Václav Dlabač a dět-

ského hřiště Dlabačov první vi-

nořský velikonoční jarmark. Celý

den se v těchto prostorách kona-

ly různé zábavní akce pro malé

i velké. Na své si přišli milovníci

všech žánrů. Jarmark zahájil pan

starosta v 10.hodin. Během dopo-

ledne vystoupily děti z MŠ, orien-

tální tanečnice a mažoretky.

Po poledni pak zahrálo maňáskové divadlo Vinoř pohádku o Fialové Kar-

kulce a zazpíval pěvecký sbor Camerata – oddělení Broučci. 
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taneční skupina A-FORCE JUNIOR,

na jejíž vystoupení navázala dis-

kotéka Jirky Němečka. Po celém

areálu stavebnin byly celý den roz-

místěny stánky s tradičním veli-

konočním i jiným zbožím jako

jsou velikonoční kraslice, med

a medové produkty, perníky, po-

mlázky, drobná keramika, ručně

malované oděvy a dřevěné hrač-

ky. Samozřejmě nechybělo ani ob-

čerstvení všeho druhu.

Kromě prodeje se objevovaly

i stánky s ukázkami lidových ře-

mesel – paličkování, tkaní na ruč-

ním stavu, drátování, výroba sví-

ček z včelího vosku, košíkářství,

ražba mincí a další. 

Všem organizátorům a sponzo-

rům patří dík za velmi pěkně při-

pravenou akci. Dík patří i měst-

ským strážníkům za dohled nad

klidným průběhem.

Uvidíme, třeba se vinořský ve-

likonoční jarmark stane veliko-

noční tradicí.

Ke zpestření programu přispěly

i děti z vinořské farnosti s Veliko-

nočním příběhem. Tanečním vy-

stoupením zpestřily program dív-

ky z divadelního spolku Housle na

stromě ze ZŠ Vinoř a pohybové

studio Majky Šůlové s předtanče-

ními Kočky a Večerníček. Zahrát

přišli i profesionálové – hudební

skupina MAXIM TURBULENC. Za-

hanbit se nenechali ani vinořské

Upanišady.

Závěrem vystoupila hiphopová

Křest knihy „Praha v plamenech“

20. 3. 2009 proběhl v infor-

mačním středisku Na Rychtě křest

knihy Praha v plamenech.

Za velkého zájmu tuto knihu

pokřtil místní pamětník Karel

Trost.
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V dubnu proběhl na dětském

hřišti v Opočínské ulici velký jarní

úklid. 

Děkujeme všem maminkám,

které úklid zorganizovaly a po-

mocníkům, kteří při tomto úklidu

pomáhali. Apelujeme na naši mlá-

dež, aby také pomohla s udržová-

ním čistoty především na dět-

ských hřištích a místech, kde se

pohybují malé děti. 

Bylo koncipováno jako setkání

generací a kromě přivítání nej-

menších dětí starostou a seniory

mělo za cíl posílit úctu ke starším

a pocit vzájemné sounáležitosti.

K přivítání bylo pozváno 44 vi-

nořských dětí narozených v roce

2008. 

Za krásná vystoupení děkujeme

škole, školce, pěvecké skupině

Upanišady a vinořské Obci baráč-

nícků.

Jarní úklid na dětském hřišti

Vítání obãánkÛ 21. 4. 2009



Vzhledem k tomu, že se dne 23.

května měly konat v blízkém okolí tu-

ristické závody, byla 21.května pro-

vedena "blesková akce" – likvidace té-

to černé skládky. Kvůli náhlému

odřeknutí personálu pro naložení

kontejnerů zbyla tato práce ráno

v 6.00 hodin na dobrovolníky - Vác-

lava Dlabače, jeho zaměstnance Ja-

roslava Živného a na starostu. Za to

jim všem patří dík. Kolem 9. hodiny

už vypadal okraj lesa úplně jinak.

Všichni tři doufali, že to tak vydrží co

nejdéle, nejlépe navždy.
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âerná skládka ve ·tûpánovské ulici

Poděkování patří také zaměstnancům Úřadu MČ Praha – Vinoř, kulturního centra Vincent, pobočky České

spořitelny Vinoř a panu Robertu Rytinovi. Za sponzorské dary děkujeme firmě AGS Sport, Cukrárně Marci-

pánka, Čs.spořitelně a lékárně Winlek. Ať žije Vítání občánků 2010!

Na konci Štěpánovské ulice je

krásný kout lesa, který by mohl

sloužit k nedělním procházkám.

Někteří lidé si ho bohužel vybrali

jako odkladiště nepotřebných vě-

cí. Je smutné, že se ostatní na něco

takového musí dívat, když přímo

ve Vinoři v Rosické ulici je SITA –

likvidace odpadů a v nedalekých

Horních Počernicích sběrný dvůr,

kde je možné všechny tyto věci

většinou zdarma odložit. 



Pár dní po vyvezení kontejneru a vyčištění lesa do-

šlo opět k založení nové černé skládky... Opravdu ne-

pochopitelný čin člověka, který nemůže být normál-

ní a možná je i nemocný... Pokud by někdo poznal

věci souseda, prosíme o nahlášení na úřad MČ Praha

– Vinoř, zajistíme už jeho vhodnou léčbu.

V Ý Z VA :
„Buìte ohleduplní nejen jeden k druhému, ale

také k na‰emu okolí. Je to místo, kde Ïijeme.

AÈ je v nûm Ïivot pfiíjemn˘ pro kaÏdého z nás.“

Ten večer se do Obůrek slétly

malé i velké čarodějnice a nemá-

lo jejich příznivců. I přes deštivé

počasí se podařilo zapálit malý

i velký obřadní oheň, proběhla

volba Miss Muří noha, ve které, po

prokázání znalostí a dovedností,

zvítězila nadějná mladá čaroděj-

nice. Také nás poctil svou návště-

vou šaman pan Sychra, který 

obřadně posvětil velký oheň

a v průběhu večera také oddával.

A v neposlední řadě jste si mohli

prověřit své znalosti z různých

oborů v čarodějnické škole u dvou

elfích slečen. 

Všechny čarodějnice v čele se

svou mistryní La Lobou svorně

tancovaly kolem ohně, aby tím

podnítily jeho očistnou sílu, dět-

ské oči zářily zvědavostí a rodiče

si s radostí zašli do blízkého stán-

ku pro občerstvení. Úžasnou ná-

ladu toho večera dotvořili bube-

níci a tanečnice svou produkcí pl-

nou ohnivé vášně, krásné kostý-

my, dopravní prostředky (košťata)

zúčastněných čarodějnic a také ne-

čekané kousky Hejkala lesního.

Ráda bych touto cestou podě-

kovala všem návštěvníkům, kteří

vydrželi i v dešti a všem, kteří se

podíleli na přípravě tohoto tra-

dičního večera. Letošní Beltain se

vydařil.

Jana Hyklová (KŠK)
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Bohužel, 26. května vypadal ten krásný kout takto :

Pálení čarodějnic 30. 4. 2009 – Beltain



V pondělí 11. 5. 2009 po neděl-

ním Svátku matek přišly našim se-

niorům do klubu v informačním

centru poblahopřát děti ze ZŠ. Pod

vedením paní Hany Kazilové zaz-

pívaly, zarecitovaly a potom všem

předaly vlastnoručně vyrobené

květiny.

Tentýž den nosili chlapci a děv-

čata z osmé a deváté třídy kytičky

všem babičkám starším 70 let až

do jejich domovů. Všechny babič-

ky měly z kytiček i ze setkání s dět-

mi velkou radost

29. 5. 2009 se konal v základní škole koncert naší pěvecké skupiny Upanišady. 

Svým zpěvem i prostředím vytvořila pro četné diváky krásnou a pohodovou atmosféru.

Kulturní a školská komise přišla s nápa-

dem, jak rozšířit využití informačního cen-

tra Na Rychtě v Chaltické ulici. 20.dubna

a 15. května proběhly velmi úspěšně verni-

sáže dvou výstav. V dubnu to byla výstava

fotografií Pavla Hykla a grafiky Jany Hyk-

lové. Výstava byla velice poutavá, všechny

fotografie nutily k zamyšlení. Zahájení vý-

stavy předcházel krátký úvod s občerstve-

ním, na kterém výstavu uvedl dlouholetý

přítel Pavla Hykla. Fotografie i grafika byly

vystaveny téměř celý měsíc a bylo možné si

je prohlédnout od pondělí do čtvrtka v do-

poledních i odpoledních hodinách .
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V˘stavy v informaãním centru Na Rychtû

Svátek matek

Koncert pěvecké skupiny Upanišady



S fotoaparátem jsem byl vyfo-

cen už jako malý kluk a mám po-

cit, že to bylo v pražské ZOO. Měl

jsem starý dobrý PIONÝR, a na té

fotce byla jen šmouha, tak jsem

byl rychlý reportér. Potom jsme fil-

my s tátou vyvolávali v koupelně

systémem protahování filmu

v misce s roztoky a úspěšnost ne-

byla valná, ale bylo to napínavé,

jestli něco na filmu bude, až vyle-

zeme ven. Nicméně fotky, získané

nejprve kontaktně v rámečku

a potom s vypůjčeným zvětšová-

kem, byly. Sice nic moc, ale byly.

Pak dost dlouhou dobu nic, jen zá-

kladka. Až v 15 letech mi táta kou-

pil v tehdejším SSSR zrcadlovku

ZENIT 3M a s ní to šlo už samo.

Fotky se začaly dařit natolik, že

jsme zbudovali v podkroví tem-

nou komůrku a ještě přikoupili po-

třebné vybavení. Bylo to prostře-

dí sparťanské, neboť pod střechou

teploty vystupovaly v létě do zá-

vratných výšek a v zimě tam bylo

hodně málo nad nulou a bylo nut-

né přitápět, takže kdo někdy vyvo-

lával fotky, tak ví o čem je řeč. Na-

víc když nás bolelo skrčené tělo,

museli jsme se jít protáhnout ven.

Potom jsem si z vlastních pro-

středků pořídil, v té době dost

dobrou, zrcadlovku PRAKTICA

LLC; ta však zlobila a tak mi rodi-

če pořídili CANON FTb z Tuzexu.

A to bylo, jak se dnes říká, bomba.

Potom CANON EOS 50 a pak jsem

přešel na NIKONY, s nimiž pracuji

dodnes, ale již digitálně. 

Také jsem v 80 letech navště-

voval fotoklub v kulturním domě

Krakov v Praze 8 a jeho členům

mohu jen poděkovat, že jsem začal

studovat kurzy o fotografii v Měst-

ské knihovně v Praze pod vede-

ním profesora Jána Šmoka, Ing.

Poláška a Ing. Vláška v jehož Praž-

ské fotografické škole jsem se

svým přítelem PB po 4 letech ab-

solvoval. 

Byla to dobrá škola, neboť mě

kromě svého poslání naučila ne-

plýtvat materiálem. A to tak moc,
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Pavel Hykl o sobě



že jsem po skončení školy zavřel fo-

toaparát do skříně na několik let. 

Až začátkem 90 let. jsem se k fo-

cení vrátil a z této doby jsou fotky,

které visí zde ve výstavní síni. Jsou

to obrazy kombinované tak, aby

působením svého obsahu ve dvo-

jici řekly nebo napověděly "cosi ji-

ného". A "toto jiné" může být pro-

střednictvím životních zkušeností

a vzdělání u každého pozorovatele

jiné. Může to být třeba jen pocit. 

Na závěr bych rád poděkoval

rodičům a své manželce za trpěli-

vost při mé nepřítomnosti, ale

hlavně své dceři Janě, která umož-

nila a zařídila vše, aby mohla

vzniknout tato výstava.

Pavel H.

Druhá výstava byla oficiálně za-

hájena 15.května. Tentokrát se

jednalo o prodejní výstavu obrazů

mladé umělkyně Petry Valašíkové. 

Petra Valašíková (1988 Praha)

Vystudovala Střední umělecko-

průmyslovou školu obor Užitá

malba a přidružené techniky. Ny-

ní studuje prvním rokem na Tech-

nické univerzitě v Liberci Textilní

fakultu obor Textilní a oděvní ná-

vrhářství. Má za sebou již několik

samostatných výstav.

Výstava se jmenovala „ZAPO-

MENUTÍ“. Zavedla nás do prostře-

dí Adršpašských skal, kde autorka

tráví většinu volného času. Chce

svými obrazy poukázat na krásu

nebezpečné krajiny a na to, že

mnozí návštěvníci tamních míst

zapomínají, jak se chovat k příro-

dě, která se nám otevírá. Právě

tím, že porušují dané předpisy se

mnohdy stanou oběťmi a skály si

je navždy vezmou do svých hlu-

bin. Někdy jsou to životy ztracené

z nepozornosti, jindy zas z omá-

mení tou nádherou, což v autorce

vyvolává dojem, že se tam ukrývá

jiný svět. 
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Petra Valašíková

Ukázka z díla: „Mám ráda nebezpečné knihy“



Výstavu zahájil bratr Petry Va-

lašíkové, Michal Valašík, několika

skladbami zahranými na klarinet.

Velkou zvláštností této výstavy by-

ly názvy obrazů. Názvem pro kaž-

dý obraz byl totiž příběh, který

přesně vystihoval obraz. Na otáz-

ku, zda vznikají nejprve obrazy

a potom názvy nebo naopak, od-

pověděla autorka, že platí oboje.

Někdy nejprve namaluje obraz

a k němu potom napíše příběh

a někdy je prvotní příběh, který je

potom vyobrazen na plátno.

Poděkování

Poděkování za možnost shléd-

nout obě výstavy patří kromě vy-

stavujících, kteří poskytli svoje dí-

la, také KŠK a to především Janě

a Pavlovi Hyklovým, kteří se svě-

řili, že od září plánují v informač-

ním centru každý měsíc další vý-

stavy. Co se bude vystavovat a kdy

se vždy včas dozvíte z vyvěšených

plakátů. Kulturní a školská komi-

se uvítá jakékoliv nápady a hlavně

pomoc při organizaci, která umož-

ní, aby výstavu mohlo shlédnout

co možná nejvíce vinořských

i přespolních občanů. 
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„Když zadíváš se do těch tvarů, a necháš mysl plynout volně, uvidíš

ve skulinkách zavřené oči. A bude jich tolik, kolik budeš chtít a když se-

trváš ve volnosti a svobodě, otevřou se a ukáží ti, co tě čeká.“

Petra Valašíková Portrét



Ve článku jsou spojeny dvě věci. 

1. Veřejná komunikace V Obůr-

kách

Veřejná komunikace V Obůr-

kách prochází v úseku mezi ulice-

mi Ke Mlýnku a Libišanská zasta-

vitelným územím. V celé její délce

jsou umístěny inženýrské sítě. Za-

stupitelstvo schválilo výběrová

kriteria pro povrch (životnost,

bezúdržbovost, soulad s okolím,

cena), na základě kterých projek-

tant, investor a realizátor stavby

vybrali zámkovou dlažbu, která je

na všech přilehlých komunika-

cích. Podle investora přichází

v úvahu pouze živice, zámková

dlažba nebo ponechání stávajícího

stavu.

2. Cesta kolem rybníků na dru-

hé straně

Jsme jediní, kdo měl a má ve

svém programu tzv. „Vinoř pro vo-

zíčkáře“ úpravu přírodních cest,

aby právě a především maminky

s kočárky mohly pohodlně chodit

na procházky nádhernou příro-

dou. Tento okruh by měřil 8,3 km

a spojoval by Vinořský a Ctěnický

zámek a hrad Jenštejn. Vše záleží

bohužel opět na financích, mo-

mentální priority jsou ale škola,

školka, chodníky a komunikace.

Závěr: Záměrem je udělat z ve-

řejné komunikace V Obůrkách

klidné a odpočinkové místo, s po-

vrchem vhodným jak pro rezi-

denční zásobování (rezidenti, ry-

báři – odolnost i pro nákladní

automobily v případě výlovů), tak

také pro kola a kočárky i pěší pro-

cházky seniorů.V okolí a na hrázi

rybníka Malá Obůrka budou po-

tom instalovány lavičky. 

Obůrka a zvláště jejich území

s ekologickou stabilitou musí zů-

stat přírodní lokalitou.

Těžko asi najdeme ve Vinoři ně-

koho, kdo by neznal prostředí ko-

lem rybníků V Obůrkách. Každý

den sem chodí řada lidí na pro-

cházky, na projížďky s kočárky, ne-

bo jen tak posedět u vody. Snad

žádná vinořská lokalita není tak

malebná… Je smutným parado-

xem, že zrovna tohle místo se sta-

lo terčem nešetrných vnějších zá-

sahů. Ještě před pár lety jsme zde

mohli volně přijít k rybníku a ko-

chat se jedinečností místa. Jenže

pak zde vyrostl dlouhý plot s ma-

sivní betonovou podezdívkou a od

té doby se můžeme kochat jen

z uctivého povzdálí pohledem přes

drátěná oka... A nejen to. Teď se má

dokonce vybetonovat i cesta, která

kolem obou rybníků vede! 

Nechápeme to. V místě hojných

pěších procházek má být za velké

peníze vybudována zámková dlaž-

ba, a to i přes skutečnost, že by

klidně stačila mnohem levnější

a k svému okolí mnohem šetrněj-

ší zpevněná přírodní cesta, jakou

můžeme vidět třeba v pražské Stro-

movce (více informací o navrhova-

ném povrchu také můžete získat

např. na www.lesopol.cz). Už půl

roku upozorňujeme na tento pro-

blém místní zastupitelstvo. Jenže

dostáváme stále stejnou podivu-

hodnou odpověď: Vše je v rukách

firmy ZAVOS, s.r.o., která pro Ma-

gistrát hl.m. Prahy, jako investora,

celou akci organizačně zastřešuje.

Je to k nevíře. O tom, v jakém

prostředí zde budeme žít, by měla

rozhodnout nějaká vzdálená firma

s ručením omezeným. Obrátili

jsme se na Stavební úřad ve Kbe-

lích, pražský magistrát i další insti-

tuce a od všech jsme dostali zcela

identickou odpověď: Všechno zá-

leží pouze na vašem zastupitelstvu.

Jen ono může rozhodnout!

Naše zastupitelstvo zastupuje

nás, vinořské občany. Jen ono mů-

že rozhodnout, zda těžce získané

peníze od MHMP budou účelně

a smysluplně použity na opravu

cest po obou stranách rybníka,

anebo zda nám vybudují v jednom

z nejkrásnějších vinořských koutů

závodní dráhu pro milovníky ben-

zínových strojů. V tom případě se

budeme při vycházkách po druhé

straně rybníka dál prodírat blá-

tem a pro řadu z nás, zejména pro

maminky s kočárky nebo hendi-

kepované občany, zůstane toto

nádherné místo i nadále v pod-

statě nepřístupné… 

Pokud i vy sdílíte názor, že by

Obůrka měly zůstat i pro další ge-

nerace přírodní lokalitou, pod-

pořte prosím naše úsilí a sdělte

váš postoj našim zastupitelům.

Alžběta Hanušová
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Vybetonují nám ObÛrka?

Stanovisko starosty



jak fanatismus doby a záznamy

(vzpomeňme na STB) umějí být

pokřivené. Minulost už nevzkří-

síme, ale starší generace mohou

(dokonce si myslíme, že mají tu

povinnost) místu vrátit paměť

a to právě v té nejpřirozenější

podobě toku řeči, jakým je vy-

právění. Opakujeme, že smyslem

není žádný hon na jednotlivé

konkrétní čarodějnice, nýbrž při-

pomenutí si hrůz a nespravedl-

ností minulého režimu, které se

nevyhnuly ani Vinoři. V tomto

čísle vám přinášíme zprávu o ro-

dině Deylových, která vznikla ze

setkání s paní Hrdinovou, vnuč-

kou továrníka pana Deyla. Jimi

bychom rádi otevřeli nové téma:

představení slavných, starou-

sedlých vinořských rodin. Rádi

bychom, abyste vinořské kořeny

představili vy sami. Neostýchej-

te se a pomozte dát domům je-

jich lidské tváře. Rukopisy ve for-

mě max. 2 A4 zasílejte na adresu:

klaralowenstein@yahoo.it nebo

starosta@praha-vinor.cz. Hledá-

me také stopy po statkáři Hof-

manovi. 

Děkujeme vám, že vám Vinoř

není lhostejná.

Za komisi pro orální historii

a moderní dějiny

Klára Löwensteinová 

a František Švarc

„Paní Bělohříbková zemřela ja-

ko první. Po válce bylo vybavení

zámku rabovací gardou rozkrade-

no, zlato, koberec ad. odneseny na

národní výbor. Slečna Bělohříbko-

vá byla ostříhána dohola, potupně

vláčena Vinoří, donucena k tomu,

aby vlastníma rukama vykopala

hroby a pohřbila mrtvé Němce.“

„Pan Bělohříbek, ředitel Živno-

stenské banky, zachránil několik

svých zaměstnanců židovského

původu před koncentračním tá-

borem a jistou smrtí. Napomohl

jim v útěku do Švýcarska.“

„Deputátníci nic nerozkradli,

ani nedostávali žádné dary od

vrchnosti“

Ve Vinořském zpravodaji č.

93/zima 2007 byl v rubrice Ze ži-

votních osudů vinořských občanů

uveřejněn článek o Jindřichu Bě-

lohříbkovi majiteli vinořského

zámku a ve zpravodaji č. 98/jaro

2009 článek – Jak se žilo ve vi-

nořskémi zámku. Články vzbudily

rozruch mezi občany a ne všichni

s jejich obsahem souhlasili. Nav-

štívil jsem proto archivy a v pří-

slušných fondech se pokusil do-

hledat ověřená a potvrzená fakta.

Pokud jde o Jindřicha Běloh-

říbka nebyl generálním ředitelem,

ale vrchním ředitelem Živnoban-

ky. Byl členem řady správních rad,

v několika případech jejich před-

sedou – např. Severní dráhy Fer-

dinandovy, Akciové společnosti

pro průmysl mléčný a dalších. Ty-

to funkce byly samozřejmě zdro-

jem vysokých tantiem. V kores-

pondenci byl oslovován: Vaše

Blahorodí, Blahorodý pán, Vaše

Vysokoblahorodí. Tituly nám při-

pomínají spíše období 18. a 19.sto-

letí, ale svědčí o jeho vážnosti

a společenském významu.

Zajímavá jsou i zjištěná nová

fakta o czerninské hrobce. Hrobku

koupil p. Bělohříbek se zámkem

a velkostatkem v roce 1925. V ar-

chivu je však dopis, kterým se na

nového majitele obrátil p. Děpold

Czernin z Dymokur v září 1928

a vyvolal jednání o vrácení hrob-

ky rodu Czerninů, jako rodové pa-

mátky. Řešením byl pověřen Ing.

J. Holánek, ředitel Czerninských

hospodářských a průmyslových

podniků.Výsledek jednání v ar-

chivech zaznamenán není. Lidé

znalí poměrů, jejichž rodiče pří-

padně na zámku za Czerninů pra-

covali, mi sdělili, že po tomto jed-

nání došlo k dohodě: v hrobce

mohou být pochováni příslušníci

rodiny Bělohříbkovy, avšak bez

zveřejnění jména na sklípku. In-

formace zdá se být správná, pro-

Obdrželi jsme od vás bezpro-

střední reakce na rozhovor s pa-

ní Švecovou o vinořském zámku,

otištěný ve zpravodaji č. 98/jaro

2009. Některé byly ústní, jiné pí-

semné, některé roztrpčené nad

tím, že tzv. deputátníci nic ne-

rozkradli. Jsme za ně vděčni a če-

káme na další podněty. Náš kro-

nikář připravil rešerši o rodině

Bělohříbkových, zejm. o slečně

Bělohříbkové a její kolaboraci

s Němci. Neprozrazuje sice, v ja-

kých archivních vodách pátral,

ale díky za ni. Nicméně nám jeho

fakta nevyjevují okolnosti, za

kterých k nim došlo. Pomněme

proto, při rychlém odsuzování,
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Reakce na rozhovor s paní Švecovou:

Ještě k rodině Bělohříbkově

Projekt orální historie



Slavný prapředek Václav Ota-

kar Deyl si v roce 1896 nechal ve

Vinoři postavit dům. Byl chemik

a pracoval v okolních cukrova-

rech, kde se zabýval zpracováním

řepy. Ve vile měl dílnu, kde při-

cházel na své, později patentova-

né, světoznámé plečky a vyorá-

vačky. 

Podnik velmi prosperoval. Po

Václavu Otakarovi převzali firmu

jeho synové, Přemysl a Vladivoj.

Za jejich řízení měla přes 100 za-

městnanců. Byla válka, továrna

musela vyrábět a získávala zakáz-

ky z celé Evropy i z Německa. Pře-

devším díky bratrům Deylovým

tak jejich zaměstnanci nemuseli

na nucené práce do Říše. Po válce

bylo paní Hrdinové sedmnáct. Prv-

ní konfiskace se jich výrazněji ne-

dotkla. „V roce 1949 ale zabrali to-

várnu a táta se strejdou byli

tože takový je současný stav.

Vlastnický vztah k hrobce však

v současné době dořešen není.

Ani jednání p. starosty s rodinou

Czerninů v Dymokurech k přija-

telnému výsledku zatím nevedlo,

i když by to bylo vzhledem ke sta-

vu hrobky nejvýš potřebné a žá-

doucí.

Archivní dokumenty obsahují

i jmenovité přehledy vánočních

darů služebnictvu, nájemníkům,

spolupracovníkům a dalším vi-

nořským občanům jako např. čet-

níkům, úředníkům a úřednicím na

poště, pro faru, školu atd. Zcela vý-

jimečným dárkem byla srnčí kýta,

obvykle to byl zajíc a bažant, čoč-
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ka, hrách, ale i králík, šunka, sa-

lám. Zapsány jsou i finanční pod-

pory 200, 500, 1000, 1500 Kč, ně-

kdy i oblek, nebo boty, to však

nebylo příliš časté.

Ještě několik upřesňujících úda-

jů k rodině p. Bělohříbka. Běloh-

říbkovi měli 2 dcery: Melánii a Ma-

rii Luisu Eleonoru. Melanie zemřela

v 15 letech na tuberkulosu a po-

hřbena byla do czerninské hrobky

22. ledna 1927. Druhá dcera se na-

rodila v Praze 27. května 1923, ale

datum úmrtí a místo pohřbení za-

tím neznáme. Je bohužel pravdou,

že se vzdala českého občanství

a přijala občanství německé. Mu-

selo to být brzy po smrti paní Bě-

lohříbkové, protože již 24. března

1942 ji Okresní soud civilní pro

Prahu východ prohlásil za zletilou.

To byl také hlavní důvod konfis-

kace majetku podle dekretu

č.12/45 Sb.§1, odst.1, písmeno a,

to je osoby německé a maďarské

národnosti. O přezkoumání roz-

hodnutí důvodů konfiskace nepo-

žádala a proto právoplatnost kon-

fiskace potvrdil ONV Praha sever

dne 24. ledna 1950.

Zjistil jsem, co se v archivech

zjistit dalo, aby po pravdě byly

zveřejněny údaje o významné ro-

dině Bělohříbkových, která žila ve

Vinoři téměř 25 let.

/fi/

Osudy rodiny DeylÛ

Zpráva ze setkání s paní Hrdinovou, vnučkou vynálezce a továrníka Deyla. 

Továrník Václav Otakar Deyl



vyhozeni,“ říká paní Hrdinová. 

Deylovi tam již nesměli vkročit. Na

jejich místo šel jako nucený správ-

ce pan H. Vzali jim i automobil a od-

střihli telefon. Stalo se to okamžitě,

ze dne na den. Vila patřila babičce

paní Hrdinové, takže ji komunisté

Deylovým vzít nemohli. Bratři

však nemohli sehnat práci. Tatí-

nek paní Hrdinové více než rok.

Kvalifikovanou však nenašel ni-

kdy. V Ploskovicích mu JZD nepla-

tilo, dostával naturálie, které mu-

sel složitě směnit. Pro jejich rodinu

to ovšem nekončilo. Bratrovi paní

Hrdinové do kádrových posudků

napsali: „Kvůli původu by nebyl do-

brým socialistickým pracovníkem.“

Po revoluci jim v rámci restitucí by-

ly vyplaceny akcie firmy Autotech.

Na vrácení se k dědečkově odkazu

bylo ovšem pozdě.

Dokážeme si vůbec představit

a pochopit to, k čemu za komunis-

mu docházelo? Že byla likvidována

právě ta část národa, která nás

mohla ve vědě, výzkumu a výrobě

posunout mílovými kroky kupře-

du? Tři generace inteligentních,

schopných, slušných lidí byly per-

zekuovány na majetku a cti. Třem

generacím byl znemožněn normál-

ní, plnohodnotný život. Z jejich ro-

dinného majetku se těšil socialis-

tický lid a na jejich místa šli lidé

nekompetentní, s podprůměrným

IQ, zato s dělnickým původem. 

Paní Hrdinová působí, že patří

k těm nerezignovaným. Vitální, se-

čtělá a hrdá dáma zavírá počítač

a říká: „Šla bych na univerzitu tře-

tího věku, na přírodní vědy.“ Dou-

fejme, že ji v tom již nikdo a nic ne-

zabrání. 

Klára Löwensteinová

Je smutné, že se těmto li-

dem komunistický režim ni-

kdy neomluvil. Za své komu-

nistické úřední předchůdce

se tedy, s pocitem studu,

omlouvám já.

František Švarc
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Bratři Deylovi

V roce 1911 si ve Vinoři otevřel vlastní továrnu na hospodářské stroje.

Propagační časopis továrny



27. června 1950 byla komunis-

tickým režimem popravena žena,

kterou nacisté odsoudili za odbo-

jovou činnost „jen“ k 8 letům vě-

zení. Tu samou ženu bezdůvodně

odsoudili komunisté k trestu smr-

ti. Smyšlený a předem připravený

proces připravil absurdní a děsivý

závěr. Nevinní lidé dostali dlou-

holeté až celoživotní tresty těžké-

ho žaláře a Jan Bouchal, Dr. Old-

řich Pecl, Záviš Kalandra a Dr.

Milada Horáková, byli odsouzení

k trestu smrti….

Čest jejich památce, čest pa-

mátce všem obětem totalitních re-

žimů.
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Vzpomínka na Dr. Miladu Horákovou

Zinscenovaný soudní proces s Dr. Miladou Horákovou

Prokurátor 
Josef Urválek

Prokurátorka 
Ludmila Brožová

Milada Horáková, politička popravená ve zinscenova-
ném procesu v roce 1950, před svou smrtí silně trpěla. Je-
jí umírání trvalo totiž téměř čtvrt hodiny. Z nejnovějších zjiš-
tění historiků vyplývá, že na šibenici nezemřela rychlým
zlomením vazu, ale pomalu se udusila.

Reichenberger Zeitung, 23. března 1897 popis popravy sedminásobného vraha Josefa Köglera v Liberci.

...Zatímco kat vystoupil na schody, jeho pomocníci vytáhli odsouzencovo tělo přes klad-

ku vzhůru. Poté kat nahoře zavěsil oprátku na hák šibenice. Pak pomocníci napjali dru-

hým provazem delikventovo tělo za nohy, kat tlačil silně odsouzencovu hlavu na stranu

a rukou zakryl jeho obličej. Během tohoto aktu se prsty zločince sevřely křečí. 

Když pak popravčí – celá procedura trvala sotva 1 minutu – sundal ruku k odsou-

zencovy tváře, visela na šibenici mrtvola se zavřenýma očima... 

Pro srovnání
ZÁVER UČIŇTE SAMI
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Ze Ïivota Vincenta a bubliny

V týdnu 23. 3. byl zahájen „ke-

ramický týden“. Práci s hlínou si

jako první vyzkoušeli vinořští se-

nioři. Díky šikovnosti našich „ba-

biček“ se hlína proměnila přede-

vším ve velikonoční motivy –

slepičky a zajíčky. Jediný zástupce

mužského rodu, p. Horák, pro

změnu vytvářel erb pro výzdobu

své chalupy. Svoji zručnost si moh-

li vyzkoušet také dospělí a ma-

minky s dětmi. 31 Andersenů a Andersenek

prožilo Noc s Andersenem ve vi-

nořské knihovně. Měli jsme to

štěstí setkat se se spisovatelkou

paní Markétou Zinnerovou a ilus-

tátorkou Petrou Jelenovou a opět

jsme si po roce zahráli noční hru,

tentokrát na opomíjeném hřišti

V Podskalí, došlo i na opékání buř-

tů. Děkujeme všem organizátorům

za pomoc a všem vinořákům za

shovívavost při rušení nočního kli-

du. Velký dík patří také Vydavatel-

ství Lotos, které poskytlo ceny do

soutěže. (Foto na titulní straně)

Mateřské centrum Bublina mělo své místo v bohatém programu Ve-

likonočního jarmarku. Děti si mohly namalovat velikonoční vajíčka s Mo-

nikou, zastavily se u nás i děti z Fondu ohrožených dětí. 

Keramický týden ve Vincentovi

Noc s Andersenem

Velikonoční jarmark

Jako dárek ke Dni dětí jsme pro

naše nejmenší navštěvující mateř-

ské centrum Bublina pozvali DI-

VADELNÍ SPOLEČNOST KOŇMO,

která sehrála interaktivní pohád-

ku „O hodném Jankovi a líném

Vaškovi“. Děti samy se staly herci

divadelního představení.



Snad už tradiční je pro nás ne-

přízeň počasí v den, kdy máme

připravenou akci mimo budovu

mateřského centra. 27. 5. jsme se

nenechali zastrašit deštěm ani

předpovědí meteorologů a vyrazi-

li jsme na návštěvu ZOO koutku

v Radonicích. Viděli jsme zde vět-

šinu typických hospodářských zví-

řat: prasata, ovce, kozy, kachny,

husy, divočáky, ale i poníka. Sou-

částí prohlídky byly rovněž klece

s různými druhy králíků, liškou

a fretkami. Většina zvířat je do

značné míry ochočená. Mohli jsme

si je pohladit nebo jim přinést ně-

co na zub a vlastnoručně nakrmit.

Vzhledem k ročnímu období jsme

viděli spoustu mláďat. Prohlídka

byla s podrobným a zajímavým

výkladem. A sluníčko, to opravdu

na nás nakonec vysvitlo.

V květnu začal nový kurz pro

budoucí prvňáčky: lekce pro roz-

víjení grafomotoriky, smyslové-

ho vnímání, řeči, paměti, předč-

tenářských a předpočtářských

dovedností. Vše poskládané tak,

aby se učení střídalo s hrou a re-

laxací. Podpora snadného startu

ke zvládnutí čtení, psaní a počí-

tání. Kurz vede vysokoškolsky

vzdělaný pedagog s praxí, který

má pro děti připravené kvalitní

didaktické materiály. Na další

kurz se mohou předškoláci těšit

již od září. 

26

Návštěva ZOO koutku v Radonicích

Putování s Bonifácem



Desítka seniorů se v době od

25. do 29. 5. 2009 zúčastnila dal-

šího pokračování projektu Nadač-

ního fondu Livie a Václava Klau-

sových „SENIOŘI KOMUNIKUJÍ“.

Naši starší spoluobčané si během

týdenního kurzu mohli osvojit zá-

kladní znalosti užívání počítače,

obsluhu mobilního telefonu a za-

cházení s platební kartou. Nejstar-

předala Mgr. Iveta Boušová, mís-

tostarosta MČ Praha – Vinoř.

Mimořádnou zprávou pro nás

také bylo, že Správní rada nadač-

ního fondu vylosovala na svém za-

sedání dne 1. 4. 2009 z 968 vypl-

něných dotazníků pět výherkyň

mobilních telefonů od společnos-

ti T-Mobile ČR, a. s.. Telefony byly

vylosovaným studentkám slav-

nostně předány prezidentským

párem na společenském setkání

dárců v Rožmberském paláci dne

4. 6. 2009. Jednou z výherkyň se

stala i paní Věra Kotrbová z Jen-

štejna, která se zúčastnila našeho

podzimního kurzu. 
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Společně s Místním úřadem

a zájmovými spolky z Vinoře jsme

uvítali nové občánky a díky paní

Klánové z vinořské lékárny WIN-

LEK jsme i my mohli předat dárky

novým Vinořáčkům. 

Senioři komunikují

Vítání občánků

ší účastnice jarního kurzu oslaví

v srpnu 85. narozeniny a s počíta-

čem se velmi brzy zkamarádila. Pa-

ní Marie je důkazem, že nikdy ne-

ní pozdě naučit se novým věcem,

chce to jen nemít strach a mít od-

vahu poznávat nepoznané. Všich-

ni ze zúčastněných si zasloužili vel-

kou pochvalu a „vysvědčení“.

Obstáli na jedničku!!! Osvědčení

Zájemci o počítačový kurz, na

které se nedostalo v jarním termí-

nu, se mohou přihlásit do pod-

zimního kurzu. O termínu bude-

me včas informovat. 
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ANGLIČTINA A ITALŠTINA S KLÁROU LÖWENSTEINOVOU A ANIČKOU

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

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

ŠKOLNÍ POLOLETÍ (ZÁŘÍ 2009– LEDEN 2010)

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

Italština začátečníci 7–9 let: 1x týdně 45 min.

Italština pokročilejší 9–14 let: 1 x týdně 60 min., pro děti, které již italštinu měly

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

1 x týdně 60 min., mluvnice, stylistické postupy, 
Čeština hrou 10–14 let: mluvený projev, vlastní tvorba (pohádka, bajka, 

komiks, vtip, povídka, básnička aj.)

Dospělí (16–100 let):

Italština začátečníci: 1x týdně 90 min.

1 x týdně 90 min., učebnice: Nuovo progetto italiano 1,
Italština pokročilí: od 6. lekce, předpokládaná znalost přítomného, 

minulého a budoucího času

Angličtina mírně pokročilí: 1 x týdně 90 min., nutná znalost přítomného času

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

Angličtina pokročilí: 1 x týdně 90 min, konverzace a stylistika

Angličtina pro maminky a tatínky 1 x týdně 90 min., úroveň středně pokročilí
na mateřské dovolené: 

Tvůrčí psaní: 1 x týdně 90 min., základy rétoriky; psaného 
a mluveného projevu

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.

ŠKOLNÍ POLOLETÍ (ZÁŘÍ 2009 – LEDEN 2010)

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

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

Přihlášky zasílejte na: vincent@praha-vinor.cz do 31. 8. 2009.

Nabídka jazykov˘ch kurzÛ
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OTEVÍRAJÍ KURZY NA 1. ŠKOLNÍ POLOLETÍ 2009/2010
(ZÁŘÍ – LEDEN)

Dopoledne:

První krůčky k hudbě – kurz pro děti od 18 měsíců do 4 let
Obsah kurzu tvoří: ➧ jednoduché písně a vyprávění

➧ základy hry na rytmické nástroje
➧ rytmická cvičení, scénická předvádění
➧ zvuky hrané na tělo, tóny tvořené hlasem
➧ hudebně pohybové hry

NOVĚ BUDEME OTEVÍRAT I KURZ PRO DĚTI NAVŠTĚVUJÍCÍ MŠ
(od 12:30 hod. do 13:15 hod.)

Odpoledne:

Rytmické krůčky – volně navazuje na První krůčky k hudbě, jedná
se však již o cílenou hudební průpravu pro děti od 4 do 6 let. Dě-
ti zvládají hravou formou základy hudební nauky ve spojení s prak-
tickými činnostmi a důraz je kladen především na rozvoj hudební
představivosti.

Robátka –  kurz rozvoje hudebních předpokladů pro děti od 4 do
18 měsíců bude otevřen dle počtu přihlášených zájemců.

Cena školného 1.800 Kč (včetně pronájmu) 
za školní pololetí, vždy v pondělí. 

Místo konání: 
MC Bublina, Opočínská 364, Praha 9 – Vinoř.

Noví zájemci se mohou hlásit ve večerních hodinách
u pí. Zuzany Bartošové na tel. 732 655 396.

Putování s Bonifácem
snadný a úspěšný start do školy

pro děti od 5 let

Pro všechny děti, které:
➧ se chtějí dále rozvíjet 

➧ mají odklad školní docházky

➧ nenavštěvují mateřskou školku

➧ se obtížněji adaptují na změnu

➧ se potřebují více soustředit na

zadaný úkol

pro všechny děti, 
jejichž rodiče mají 
o spolupráci zájem
Lekce jsou zaměřeny na rozvoj

jemné a hrubé motoriky, grafo-

motoriky, zrakového, sluchového

a hmatového vnímání, rozvoj ře-

či a paměti, předpočtářské a před-

čtenářské dovednosti. Vše po-

skládané tak, aby se soustředění

střídalo s hrou a relaxací. Přípra-

va ke zvládnutí trivia. 

Pro rodiče: konzultace – be-

seda na téma školní zralost, ne-

rovnoměrný vývoj a oslabení

v některých oblastech zralosti

a jejich důsledky pro školní prá-

ci, řešení školních neúspěchů

Více najdete na 

www.snadnystart.cz 

případně na webových 

stránkách mateřského 

centra Bublina. 

Přihlásit se můžete také 

na e-mailových adresách: 

irba@seznam.cz nebo 

mcbublina@praha-vinor.cz

KERAMIKA HROU
Pro dûti od 4 let

pod vedením Moniky Lichtenbergové v matefiském centru Bublina
Cena kurzu 1.200,- Kã /‰kolní pololetí – 13 lekcí/

První hodinu plánujeme v fiíjnu 2009.
O dni konání Vás budeme informovat na na‰ich webov˘ch stránkách.

SvÛj pfiedbûÏn˘ zájem napi‰te na:
vincent@praha-vinor.cz do 18. 9. 2009.
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Znaková fieã pro batolata v matefiském centru BUBLINA

Co to vlastnû znaková fieã je?
Pro koho je znakování vhodné?
Kolik ãasu znakování zabere?

Ukázková hodina, kde Vám certifikovaná lektorka odpoví na
otázky a seznámí Vás s obsahem semináfie pro rodiãe a s pro-
gramem kurzu pro rodiãe a dûti je plánována na 8. 9. od 10:00
hod. v matefiském centru Bublina.

Ceníky kurzÛ naleznete na webov˘ch stránkách matefiského centra.
JiÏ dnes si mÛÏete rezervovat místo na e-mailové adrese 
vincent@praha-vinor.cz, pfiípadnû na tel. 286 851 181.

KURZY PLÁNUJEME OD CCA POLOVINY ZÁ¤Í

Lektora německého jazyka
kurzy pro veřejnost (děti, dospělí)

Požadujeme:

● perfektní znalost jazyka doloženou zkouškou nebo

lektorskou či učitelskou praxí 

● SŠ/VŠ vzdělání 

● zájem o stabilní a dlouhodobou spolupráci 

● spolehlivost a dochvilnost 

● přátelský přístup ke klientům 

● aktivní přístup a přínos vlastních podnětů do výuky 

● práce na ŽL 

➧ Vincent a Matefiské centrum budou po ãas 
letních prázdnin pro vefiejnost uzavfieny.

➧ Knihovna bude otevfiena:
kaÏd˘ lich˘ ãtvrtek,
tj. 2. 7., 16. 7., 30. 7., 13. 8. a 27. 8.
vÏdy od 17:00 do 20:00 hod.

Dûkujeme za pochopení!

?

HLEDÁME:
Cvičitelku 
pohybových a sportovních 
aktivit pro děti
Máme zájem především o:

● cvičení rodičů s dětmi 

(podpora psychomotorického vývoje 

kojenců a batolat)

● kroužky pro předškoláky, atd. 

Plánovaný začátek výuky – září 2009. Ozvěte se nám, těšíme se na spolupráci s Vámi!

Kontakt: VINCENT a MC Bublina ❘Opočínská 364 ❘190 17 Praha 9 – Vinoř

tel. 286 851 181 nebo 720 513 756 ❘e-mail: vincent@praha-vinor.cz

UPOZORNùNÍ PRO NÁV·TùVNÍKY



● Přístavba – 21.května probě-

hla kolaudace venkovních prostor.

V současné době vybavujeme no-

vé třídy MŠ a částečně i ZŠ novým

nábytkem. Protože toto vše včetně

zahradního nábytku MŠ se hradí

z prostředků místního úřadu a čás-

tečně z rozpočtu školy, nelze vy-

bavit novým nábytkem všechny

prostory přístavby. Děkujeme

sponzorům, kteří již přispěli a zá-

roveň vyzýváme firmy, podnika-

tele nebo i soukromé osoby, které

by mohly na vybavení přispět, ať

se obrátí na vedení školy. Jsme

v situaci, kdy je skutečně každá

koruna dobrá.

● Slavnostní otevření přístav-

by – proběhne v úterý 1. 9. 2009

od 17 h. Veřejnost bude mít mož-

nost prohlédnout si nové i stáva-

jící prostory školy. Srdečně zveme!

● Zahájení nového školního

roku – bude v úterý 1. 9. 2009

v 8 h. Prvňáčky přivítáme v pro-

storách školní jídelny, druháci

a třeťáci budou v nové přístavbě

(vchod stávající šatnou).

● Sport 

➧ 6. 4. 09 jsme v přátelském ut-

kání ve florbalu porazili Satalice

10:3.

➧ 29. 4. ve fotbalovém Coca Co-

la Cupu jsme po třech porážkách

nepostoupili (kde jsou doby na-

šich fotbalistů, kdy jsme se v roce

2001 probojovali až do celostátní-

ho finále).

➧ 12. 5. jsme pořádali XXV. roč-

ník Běhu osvobození Vinoře. Zru-

šili jsme soutěž dospělých a posu-

nuli začátek na 10h dopoledne,

což výrazně oživilo v posledních

letech skomírající účast. Běželo

celkem 138 dětí z 5 škol v šesti ka-

tegoriích. Závody se velmi poved-

ly. Naši borci si odnesli 2 zlaté, 2

stříbrné a 3 bronzové medaile.

➧ 18. a 19. 5. se naši žáci zúčast-

nili obvodního kola Poháru roz-

hlasu – viz.článek

➧ 28. 5. jsme pořádali turnaj ve

volejbale pro starší chlapce a dív-

ky za účasti ZŠ Kbely a Satalice –

naši žáci vyhráli obě kategorie.

➧ Badminton – pořádali jsme

nejprve krajský přebor kategorie

do 13 let (zde naši žáci získali vět-

šinu medailí) a potom mistrovství

republiky téže kategorie –bronzo-

vou medaili v mixu zde získal De-

an Brabec a velkým úspěchem by-

la účast Honzy Havleny mezi osmi

nejlepšími ve dvouhře chlapců (po

dvou dramatických vítězstvích -

i proti nasazenému hráči) 

● Divadlo – o vystoupení škol-

ního divadla se dočtete v článku

paní učitelky Soni Tomkové

● Ředitelské volno – bude 29.

a 30. 6. z důvodu stěhování „staré“

školy. Vysvědčení bude vydáno

v pátek 26. 6. 2009. MŠ bude

v těchto dnech v provozu, pro zá-

jemce z prvního stupně bude otev-

řena družina. Nebude se ale vařit,

protože zároveň zahajujeme re-

konstrukci vody a plynu ve výva-

řovně.
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Ze Ïivota ‰koly

Pohár rozhlasu 2009

Ve dnech 18. a 19. května se naši žáci zúčastnili obvodního kola Poháru rozhlasu – soutěže družstev v lehké

atletice. Postoupili jsme do krajského finále ve všech čtyřech kategoriích. Z výkonů vynikly nové rekordy školy: 

V. Slunéčková 142cm a P. Kincl 160 cm ve skoku vysokém.

Svoje disciplíny dále vyhráli v silné konkurenci: 

S. Pištěk v běhu na 100m i ve skoku dalekém. M. Flégr vyhrál vrh koulí. 

V. Slunéčková vyhrála skok vysoký a v běhu na 800 m obsadila třetí místo.

Další pěkná umístění získali:

M. Mírná 2. místo ve skoku vysokém ● D. Neumanová 3. místo ve skoku dalekém ● L. Gálová 2. místo ve vr-

hu koulí ● K. Boudová 3. místo v běhu na 600m ● K. Juřicová 3. místo ve skoku dalekém, 2. místo ve skoku

vysokém ● V. Slabý 3. místo ve skoku dalekém ● M. Chadima 3. místo  ve vrhu koulí



Pan Míťa Čeřenský – přeživší

vězeň z Mauthausenu u českoslo-

venského pomníku v Ebensee –

pobočném táboru Mauthausenu 
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kých zde vězni pracovali a žili.

Škoda, že z České republiky je

účast na vzpomínkovém aktu spí-

še symbolická, zatímco z ostatních

zemí, zejména Itálie, jsou zde stov-

ky mladých lidí.

Náš zájezd byl vyvrcholením

projektu 2. světová válka a totalit-

ní režimy.

Děkujeme vinořskému zastupi-

telstvu za finanční zabezpečení té-

to akce. 

Jaroslava Hrubá

Naši žáci před československým

pomníkem v Mauthausenu

V úterý 2. 6. 2009 se uskutečni-

lo krajské finále atletické soutěže

Poháru rozhlasu.Do tohoto finále

postoupila naše družstva ve všech

věkových kategoriích – mladší žá-

kyně, mladší žáci, starší žákyně,

starší žáci. Už to byl pro nás velký

úspěch! V krajském kole podali zá-

stupci všech družstev velmi dobré

výkony a všem děkujeme za vzor-

nou reprezentaci naší školy!

Ve dnech 8. – 10. května se zú-

častnili vybraní žáci deváté třídy

s pedagogickým doprovodem zá-

jezdu do rakouského koncentrač-

ního tábora Ebensee a Mauthau-

sen. Společně s bývalými vězni

a pozůstalými vězňů položili kyti-

ce k pomníkům českých obětí

a přitom vzpomněli i na obyvate-

le Vinoře a okolních obcí, kteří zde

zahynuli.Žáci si prohlédli oba kon-

centrační tábory a seznámili se

s nelidskými podmínkami, v ja-

Pohár rozhlasu 

krajské finále

Náv‰tûva Mauthausenu Literární soutûÏ

V březnu a dubnu proběhla ve

4. – 9. ročníku literární soutěž na

téma Balón. Soutěž byla součástí

projektu Gramotný čtenář a zú-

častnilo se jí 24 žáků ze všech

tříd. Účastníci volili prózu i poe-

zii, psali pohádky, povídky, deník

i reportáže. Projevili značnou ná-

paditost, tvůrčího ducha a pro-

kázali bohatost svých jazykových

a uměleckých prostředků. Někte-

ří své práce také ilustrovali. Po-

rota vybrala sedm nejzajímavěj-

ších prací. Vítězka soutěže Nina

Mrázková ze čtvrté třídy byla od-

měněna poukazem na bezplatný

třídní výlet, Veronika Šímová

z osmé třídy na druhém místě ob-

držela knihu. Na třetím místě se

se shodným počtem bodů umís-

tili K.Šichová, S. Těšínská, J. Švr-

čina, H. Ettlerová a L. Pravda. Ti

získali sladkou odměnu v podo-

bě čokolády. Ceny byly žákům

slavnostně předány za přítom-

nosti učitelů a vedení školy. Prá-

ce jsou vystaveny ve škole. Sou-

těž se vydařila a bezesporu

přispěla k rozvoji čtenářské gra-

motnosti, což bylo naším prvořa-

dým cílem.
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Práce Veroniky Šímové, žákyně 8. třídy

Jak balónek Ferda 

smažil koblížky

Jednoho pátečního slunného

dne se malý balónek jménem

Ferda díval na televizi, zrovna

když reportér ukazoval zpoma-

lený záběr z plaveckého závodu,

kde vyhrál český závodník Kob-

lížek.

Ferdu chytla mlsná a rozhodl

se, že se naučí smažit koblížky.

Z nevelké knihovny vytáhl starou,

zaprášenou a tlustou knihu, na

které se třpytivým písmem blyštil

nadpis Babiččiny utajené recepty.

Ferda sfoukl tlustou vrstvu prachu

a v rejstříku vyhledal slovo koblí-

žek. V knize bylo koblížků na mno-

ho způsobů: koblížek plněný kys-

líkem, koblížek plněný dusíkem,

koblížek plněný vodíkem, koblí-

žek plněný heliem ...

Koblížků tam bylo mnoho, od

těch nejjednodušších až po ty pro

opravdové balónní gurmány. Fer-

da si vybral koblížek plněný vodí-

kem, protože ingrediencí moc ne-

potřeboval a postup se zdál být ta-

ké snadný.

Připravil si pánev, olej, mléko,

mouku, cukr, droždí, máslo, chy-

běl mu už jenom vodík. “Pro ten si

budu muset doletět do spíže“, řekl

si. Po několikaminutovém hledání

Ferda našel to, co hledal. Skleně-

nou lahvičku, která byla sice ošun-

tělá, ale jinak zachovalá. Byla to

rodinná památka po zesnulém dě-

dečkovi. Používala se pouze v ma-

lém množství a ve sváteční dny.

Teď měl Ferda vše, co potřebo-

val a mohl se pustit do vaření.

Nejprve smíchal mléko, droždí,

mouku, cukr a pak máslo a vejce.

Ze vzniklé hmoty vypracoval těs-

to, které nechal vykynout. Po vy-

kynutí těsto vyválel, nakrájel na

kousky a vytvaroval z nich něco,

co připomínalo tvarem koblížek.

Pánev už měl předehřátou, stačilo

jen koblížky osmažit dozlatova.

Koblížky osmažil a nechal je na

malou chvíli odpočinout.

Ze zásuvky si vytáhl injekční

stříkačku bez jehly a nabral do ní

vodík ze skleněné lahvičky. Do

každého z koblížků vstříkl vodík,

ale ne jak bylo napsáno v receptu

100ml, Ferda tam vstříknul do-

konce 500ml. Ať si pochutnám, po-

myslel si. Posypal je cukrem

a slastně se zakousl do jednoho

z nich. Náhle se ozvala ohlušující

rána! 

Policisté nemohli určit příčinu

Ferdovy smrti, čekali na výsledek

soudní pitvy. Ta ukázala, že Ferdu

zabilo velké množství vodíku, kte-

rý je pro balóny smrtelný.

Jelikož byl Ferda malý, nevěděl

to a jeho mlsnost měla tragické ná-

sledky…

Přece jen však z Ferdy něco zby-

lo. Proutěný košík, který dopadl

na zem před jednu chaloupku

u lesa. Z chaloupky vyšla holčička

v červeném, které přezdívali Čer-

vená Karkulka. “Jé košíček!“, vy-

křikla udiveně. Popadla proutěný

koš, vložila do něj rum a bábovku

a rozběhla se k nemocné babičce… 

Vítězná práce 

Niny Mrázkové 

IV. B.



8. dubna se uskutečnily v pořa-

dí již třetí olympijské hry žáků 6.

třídy.

Hry jsou součástí projektu Řec-

ko – kolébka demokracie.

Žáci šesté třídy se rozdělili do

dvou skupin, jedna představovala

sportovce spartské, druhá aténské.

Soutěžil však každý sám za sebe.

Nejprve byly hry slavnostně zahá-

jeny nástupem sportovců, poté byl

zapálen olympijský oheň a borci slo-

žili slavnostní slib o čestném boji.

Po předání obětních darů na oltář

Dia Olympského mohly začít soutě-

že v běhu na jeden stadion, zápasu,

hodu diskem a střelbě na cíl. Vítě-

zové obdrželi vavřínové věnce a so-

chy v téměř životní velikosti. Nej-

lepším sportovcem celých her se

stala Atéňanka Tereza Holečková.

Na přípravě a organizaci her se po-

díleli někteří žáci z 6. třídy, ale pře-

devším žáci z osmé třídy, kteří se ta-

ké stylově oblékli. Sportovcům

přišli fandit diváci z ostatních tříd.

Hry se vydařily a zpestřily výu-

ku dějepisu. 

Jaroslava Hrubá

Dne 23. 5. 2009 se žáci 5. třídy vi-

nořské školy - Šárka Nečekalová,

Katka Abtová, Honzíkové Špaňhel

a Švrčina, Péťa Brož a Kája Jókai –

zúčastnili krajského kola soutěže Ze-

lená stezka – Zlatý list. Tato soutěž

je zaměřena na znalosti přírody, její

ochranu a šetrné využívání přírod-

ních zdrojů. Naše děti byli v soutěži

nejen úplnými nováčky, ale také té-

měř jako jediní nepatřili k žádnému

přírodovědnému kroužku. Přijely

tudíž hlavně "na zkušenou" a za po-

znáním, neboť k soutěži patří řada

doprovodných programů zejména

z oblasti ekologie, udržitelného roz-

voje a tábornické zručnosti. Vlastní

soutěž spočívá v plnění vědomost-

ních úkolů z ornitologie, geologie,

herpetologie, botaniky ... celkem na

deseti stanovištích podél asi 3 km

dlouhé stezky. Tým našich dětí se po

celkovém součtu bodů z jednotli-

vých stanovišť umístil na pěkném

8.místě z 10 družstev, což pokládá-

me vzhledem k jejich první zkuše-

nosti za úspěch. 

Jana Kubcová

Šest žáků 5. ročníku reprezen-

tovalo v květnu naši školu na ce-

lopražské matematické soutěži

„Ukaž, co umíš“ pořádané ZŠ na

Uhelném trhu. Pět z nich se stalo

úspěšnými řešiteli a byli pozváni

na slavnostní vyhlášení výsledků

na tuto základní školu. Celkem

soutěžilo 132 žáků, 87 z nich bylo

úspěšnými řešiteli. Gratulujeme

Adéle Barchánkové, Matěji Dra-

gounovi, Karlu Jókaiovi, Míše Mu-

zikářové a Janu Švrčinovi.

Marie Brothánková
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UkaÏ, co umí‰

Olympijské hryPfiírodovûdná soutûÏ 
Zelená stezka – Zlat˘ list

Naši žáci před ZŠ na Uhelném trhu

Žáci 5. třídy s paní učitelkou Janou Kubcovou

K úspěšná reprezentaci školy gratulujeme.
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Žáci 4. až 8. tříd přivítali již po-

druhé své rodiče a blízké na jarní

besídce.

8. dubna se v rámci projektu

Srdce na dlani – Gramotný čte-

nář konalo vystoupení našich 

žáků, jehož cílem bylo získat fi-

nanční prostředky na moderni-

zaci školní knihovny. V prosto-

...začala. Klauni v podání herců

školního divadla Housle na stro-

mě vyjeli se svou veselohrou „do

světa“! Prvním skvělým publikem

byly děti z mateřské školky, které

s nimi projely ostrov Fantazie,

ztroskotaly na mořském dně, tro-

chu se bály, hodně se smály, a na-

konec vítězně dopluly až na Taju-

plný ostrov. Po představení se

školkáčci s velkými kamarády ze

školy rozdělili o sladkosti a školá-

ci si zavzpomínali na bezstarostné

„mládí“ ve školce.

Druhé představení jsme hráli

pro děti z 1. st. ZŠ. Trochu jsme se

obávali reakce větších dětí, ale

všechno dopadlo fantasticky, pro-

tože děti sledovaly vystoupení

s otevřenou pusou, herce odmě-

nily velkým potleskem a na závěr

si s klauny zazpívaly písničku.

Po prvních dvou představeních

před dětským publikem jsme se

rozhodli zahrát a, ukázat tak své

herecké „umění“našim nejbližším

– těm, kteří nás podporovali, když

jsme měli trému, když nám text

„nelezl do hlavy“, když jsme shá-

něli kostýmy a rekvizity = rodi-

čům, babičkám a dědům a všem,

Jarní besídka

·kolní divadlo Housle na stromû

rách velikonočně vyzdobené ško-

ly děti svým blízkým zpívaly, 

recitovaly a tančily. Školou se ší-

řila milá jarní nálada, děti s na-

pětím vyhlížely, zda přišli ti, 

které očekávaly, a velmi se sou-

středily, aby se předvedly v nej-

lepším světle. Hostesky nabízely

malé občerstvení. 

Besídku navštívilo téměř sto di-

váků, kteří si po jejím ukončení

měli možnost prohlédnout novou

školní jídelnu.

Výtěžek z dobrovolného vstup-

ného činí 1 100 Kč.

Besídka potěšila hosty i účin-

kující. 

Jaroslava Hrubá

Velká výprava klaunů 

na Tajuplný ostrov...



Školní družina se do nové pří-

stavby přestěhovala 6. dubna

2009. K tomu, aby se dětem ve

školní družině líbilo přispěli ta-

ké sponzoři. Hned při vstupu do

jedné ze tříd školní družiny Vás

upoutá mořské akvárium, které

navrhla a namalovala téměř přes

celou stěnu paní Ludmila Obru-

čová. Díky sponzorům Strom –

Vinoř a ZT HOLDING a.s Vinoř

bylo možné koupit také světlý

koberec, který připomíná píseč-

né duny. Děti se v této třídě cítí

jako v mořském světě. 

co nám fandí. Čekalo nás první vy-

stoupení před dospělými. Vstupe-

nek jsme rozdali 80 a s napětím

jsme sledovali, jestli se hlediště za-

plní... Přišli rodiče, paní učitelky,

pan starosta, kamarádi a známí

a hlediště bylo plné. Herci si za

oponou dodali odvahy svým po-

křikem a už naši dva konferencié-

ři vítali obecenstvo. Opona se

otevřela a VELKÁ VÝPRAVA KLAU-

NŮ začala... A jak všechno dopad-

lo? Jako v pohádce = velký potlesk,

ovace, dojetí v očích maminek

a babiček... 

Výprava ale ještě nekončí... je-

deme dál a příští zastavení, které

naše divadlo čeká, je soutěž mla-

dých herců "Děti hrají dětem", kte-

rou pořádá DDM Karlín a kde vy-

stoupí školní divadla z Prahy.

Naše divadelní putování zakon-

číme na oddělení dětské onkolo-

gie v Motole, kde chceme trochu té

naší bezstarostnosti a pohody pře-

dat nemocným dětem, které snad

potěšíme a rozveselíme. 

Velké poděkování a gratulace

patří hercům divadla Housle na

stromě (žáci 1.– 6.třídy ZŠ Vinoř)

a milým spolupracovnicím Báře

Maryskové a Markétě Kilingerové. 

Mgr. Soňa Tomková

V hlavních rolích:

HOP: Lucka Brožová, 

Karolína Boudová

ELA: Lucka Remenárová, 

Kačka Abtová

PEPÉ: Markéta a Šárka 

Nečekalovy

V letošním devátém ročníku je 26 žáků. Z toho 3 od-
cházejí na státní gymnázia, 14 dětí zvolilo střední odbor-
nou školu (11 státní, 3 soukromou): 5 z nich obchodní
akademii, 4 průmyslové školy, 5 ostatní SOŠ. Celkem
9 dětí přejde na učební obory, z toho 1 žákyně na 4-letý
a 8 zbývajících dětí na 3-letý učební obor, nejčastěji ku-
chař-číšník.

Všechny děti se i přes letošní obavy dostaly na jednu
ze zvolených škol v 1. kole přijímacího řízení. 

Ze sedmého ročníku přechází 1 žák na šestileté gym-
názium, z pátého ročníku 2 žáci.

Přejeme všem dětem mnoho úspěchů v dalším životě.
Iva Křemenová, výchovný poradce
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HOPÍK: Verča Kubková, 

Matěj Dragoun

ELÍK: Anička Bálková

PEPÍK: Kikina Vaňková

TANEČNICE: Denisa Klattová

SLUNEČNICE: Klárka Marysková,

Terezka Novotná

KOUNFERENCIÉR: Sebastian 

Kilinger

Na piano doprovázel: 

Jakub Tomek

V˘sledky rozmisÈovacího fiízení 
ve ‰kolním roce 2008/2009

·kolní druÏina



Další školní rok za sebou po-

malu zavírá vrátka i na „staré“ ško-

le. Jak většina ví, zavírá je pro 

naše děti z 1. – 3. ročníku defini-

tivně. V tomto školním roce se

1. září naposledy otevřel hlavní

vchod a přijal nové prvňáčky.

A práce se rozeběhla naplno.

Hned v září si děti prověřily svoji

zdatnost v běžeckém závodě Mi-

ranovy duby. V říjnu byli žáci 2.

tříd pasováni na čtenáře v místní

knihovně. Třetí třídy zasedly tam-

též k besedě se spisovatelkou M.

Drijverovou.

Celý školní rok probíhal ve

všech třídách projekt „J. Lada“. Je-

ho obrázky se děti inspirovaly

a v dobovém oblečení si o vánoč-

ním čase s rodiči zazpívaly v míst-

ním kostelíku koledy. V lednu

jsme se vyjeli podívat do Strahov-

ského kláštera na jinou výstavu

oblečení. Poznali jsme „Jak se ob-

lékaly princezny“. V dubnu jsme

všichni vyjeli opět za J. Ladou a Mi-

kešem do Hrusic. I malí žáčkové

uměli tváří v tvář Ladově tvorbě

ocenit jeho genialitu a dozvěděli

se spoustu nových věcí z jeho ži-

vota. V květnu jsme pozvali do

školy paní a pana Marianovi, kte-

ří vždy velmi zaujmou a potěší

svým pořadem „Písničky z Breptá-

nie“. MDD – 1.6. jsme prožili v oko-

lí Vinoře. Na baště v Jenštejně ne-

bo v areálu Ctěnického zámku.

Během celého roku jsme nav-

štěvovali různá divadelní předsta-

vení v Gongu a Minoru. Kromě

projektu J.Lada probíhaly i další

projekty. Např. „Listopad – měsíc

pokusů“, ve kterém šlo o spojení

teorie s praxí. „Zvíře nebo hračka“

– pozorovali jsme život zvířete

doma, ve volné přírodě a v zoo.

První třída, jako sponzor zvířátka

v zoo, byla pozvána a zúčastnila se

předpremiéry otevření nového pa-

vilonu lachtanů. Projekt „Malý čte-

nář“ seznámil děti s děts. autory,

s mimoškolní četbou a časopisy.

S novými pojmy a poznatky o ma-

teriálech se děti seznámily v pro-

jektu „K čemu slouží kontejner“.

Teď už nás čekají jen závěrečné

školní výlety. A potom budeme jen

vzpomínat. Nejen na tento školní

rok, ale na vše, co kdo v této ško-

le zažil. Dejme slovo žáčkům, jak

loučení vidí oni:

N.Maretttová: Se starou školou

se mi loučí špatně, bavily mě vý-

lety, divadla, básničky, písničky.

P.Červenka: Nechce se mi ode-

jít, protože se mi líbí třída. Ještě

neočekávám žádnou změnu na no-

vé škole.

P. Hradilová: Já na starou školu

budu vzpomínat ráda, protože ta-

dy chodila i mamka. 

M. Půlpán: Jak se loučím se sta-

rou školou - dobře. Proč? Protože

se těším, jak na nové škole budu

všechno poznávat a jak bude vše-

chno nové.

Ano, budeme všichni vzpomí-

nat. Rodiče, kteří zde sami kdysi

začali své vzdělávání, učitelky,

z nichž některé tady prožily dlou-

hý čas své profesní činnosti. Děti,

které tudy prošly jako jedny z po-

sledních. Ale do nového se těšíme

všichni!
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Paní Ludmila Obručová

vyzdobila kromě družiny

také šatny pro I. stupeň ve-

selými pastelkami a školní

jídelnu nápisem „Dobrou

chuť“ a několika obrázky. 

Dětem se v nové budově

líbí a všem sponzorům dě-

kují. 

·kolní rok 2008 – 2009 na staré ‰kole
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Ze Ïivota vinofiské farnosti

Cesta kolem světa za jediný den

aneb tradiční vinořský Dětský den 

A je to tady! Nebe je bombardo-

váno modlitbami o dobré počasí

a sobota 30. 6. 09 se blíží. Je pátek

večer. Z tiskárny se pomalu souká

velký barevný tapír a pravá, ne-

falšovaná indiánka z Brazilie Ro-

samar si pochvaluje, jaké má tapír

dobré masíčko. Moc se diví, proč

ho u nás nejíme.

„Asi bude zítra pršet“, zní můj

povzdech a Rosamar odpovídá

s neochvějnou vírou: „Bude krás-

ně, modlíme se.“ Bůh na naše

modlitby odpovídá krásným deš-

těm. Verdikt ranní sobotní porady

je jasný: dětský den se přesouvá

do sokolovny. Vinořští sokolové,

zejména rodina Halíků, společně

s mladými z hnutí Focolare, oka-

mžitě mobilizují své síly. Ve 14 ho-

din již sokolská tělocvična září

v plné kráse a různorodosti. Voní

tu indonéské bylinky, potkáte tu

skoro pravého Mexičana a prin-

ceznu z Egypta, v působivých kro-

jích ale také skutečnou rodinu

z Afriky (nyní žijící zde), dvě dív-

ky z Brazilie i rodinu z Číny. Měst-

ská část Vinoř se stává setkáním

nejen cestovatelů, ale i místem,

kde se setkávají různé kultury i ná-

rodnosti. 

První návštěvníci jsou tu o 30

minut dříve a napjatě očekávají,

co se bude dít. Přichází cestova-

telka Veronika s velkou červenou

krosnou a plyšovým hrochem ce-

stovatelem. Nestačí jí obejít svět

a jedenáct stanovišť za jediný den,

ale přeje si najít kamaráda. Za zdí

z krabic sedí Tipo. Má právě moc

práce. Čte si. Jak se s ním spřátelit?

Nezbývá, než pozvat Tipa. Ten si ví

rady a tato dvojice provází děti ce-

lým dnem. 

V tělocvičně je plno, celkem 137

dětí se svými rodiči závodí „osto-

šest“. Skáčou v pytli, jezdí na koni,

hledají čínské znaky, malují i sha-

zují kuželky, hrají hry i řeší „ki-

movku“ a zkoušejí přenášet na

hlavě nádobu s vodou,jak to děla-

jí v Africe. Každý chce vyhrát! Ne-

bo ne? Děti z farnosti hrají krátký

příběh Patrika z Asie. Dokázal se

kvůli přátelství vzdát výhry i ví-

tězství. Sálem šustí bonbóny a na-

fouknuté balonky se vznášejí přes

Maďarsko, Řecko, Brazilii do Čech,

z Číny až po Afriku. Děti si pinkají

a honí mýdlové bubliny. Dospělí

pijí kafíčko a všem je „fajn.“ Jsme

kamarádi, jako Pipo a Tipo, velcí

pomáhají malým a malí velkým.

Společně si o tom zazpíváme v pís-

ničce: „Když jsi kamarád tak pojď

si s námi hrát…“ 

I Dětský den má svůj konec.

Poznali jsme svět, společně si za-

hráli, společně se zasmáli, trochu

soutěžili, trochu zpívali, trochu se

bavili a trochu se poznali. Vůbec

nevadilo, že venku prší. Modlitby

za dobré počasí byly vyslyšeny –

toto počasí bylo pro nás dobré!

Díky všem z farnosti Vinoř, So-

kola, mladým i rodinám z Hnutí

focolare i Městské části Vinoř za

podporu. Společně jsme úspěšně

prošli světem za jediný den

a ukázali, že spolupracovat se dá

navzdory rozdílům národnosti,

kultury, tradice, náboženství.

Možná to jetou hybnou silou pro

naše mladé a děti, které vyrostly

společně s tradicí Dětského vi-

nořského dne doslova od plenek

do dospělosti, aby nesly tradici

porozumění, lásky a přátelství

dál, aby se uměli někdy vzdát

i osobní touhy být první na stup-

ni vítězů, pro společný úspěch,

pro přátelství…

Marie Nováková
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V průběhu druhé poloviny dub-

na a v květnu pokračovaly dále plá-

nované opravy na záchranu varhan

v našem kostele. Bylo provedeno

zabudování ventilátoru do nově vy-

robené bedny a vyroben nový

vzduchovod k vlastnímu stroji var-

han, opraven měch tak, že byly na-

hrazeny kožené zpuchřelé spoje

jednotlivých částí novými kůžemi .

Jistě jste si všimli, že při zapnutí mo-

toru ventilátoru není již tolik slyšet

hluk motoru. Po opravě II. manuá-

lu je v současné době opravován I.

manuál a bylo dohodnuto, že dojde

ke stejnému postupu jako u již opra-

veného II.manuálu. Aby nebyla pro-

váděna zbytečně demontáž a mon-

táž této části varhan, k jejíž opravě

by bylo v budoucnu nutné se znovu

vracet, bylo rozhodnuto původně

plánovanou opravu rozšířit i na tu-

to část varhan, bohužel si to vyžádá

dalších 50 000 Kč. Celková výše ná-

kladů na opravu se bez truhlář-

ských prací vyšplhá na 275 000 Kč.

Předpokládáme, že tato etapa

oprav bude dokončena do konce

měsíce června tohoto roku. 

Děkujeme všem, kdo přispěli

na opravu při krásném koncertu

před Velikonocemi. Těšíme se na

příští – rovněž benefiční - koncert,

který proběhne v sobotu před vi-

nořskou poutí dne 19. září. 

Jaroslav Krajl

Zpráva o opravû varhan

Ze Ïivota spolkÛ

Baráčníci v Líbeznicích

9. 5. jsme se účastnili sedění Ob-

ce baráčnické v Líbeznících. Náš ve-

liký dík patří panu L. Bednářovi

a firmě Strom, že nám zapůjčil mik-

robus na tuto akci, jinak bychom se

tam těžko dostali a obětavému ři-

diči, F. Wimmerovi, který měl s ná-

mi dost trpělivosti a celou tu dobu

na nás čekal. Dnes je taková ne-

zištná pomoc velice vzácná, vážíme

si jí a chtěli bychom se odvděčit

oběma jmenovaným tím, že jim za-

šleme přihlášku za čestného člena

naší Obce baráčnické. Ještě jednou

moc děkujeme.

Rychtářka J. Patrasová

Sport

Před necelým rokem jsem měl tu čest, že jsem udílel ceny našim za-

sloužilým občanům za jejich přínos k rozvoji Vinoře. V oblasti sportu to

byl náš dlouholetý obětavý funkcionář, kamarád a skvělý člověk, Láďa Do-

ležal. Po vyznamenání s námi ještě žertoval, že se za rok sejdeme zase, ať

si připravíme peníze, že nás o ně připraví v jeho oblíbeném mariáši.

Dne 24. 5. nás ve věku 87 let Láďa opustil a já jsem moc rád, že jsme

mu ještě stačili dát to vyznamenání a vyjádřit tak náš veliký dík. Takže

Láďo, děkujeme, připravené peníze utratíme, tam nahoru se stejně do

mariáše žádné neberou…

F. Švarc
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5. dubna 2009 v krás-

ném prostředí rybníků

V Obůrkách proběhl pře-

bor Prahy v turistickém

závodě. 

Úspěšně se ho zúčast-

nili i naši Bobři pod vede-

ním Šárky Lehmannové. 

Děkujeme účastníkům,

pořadatelům i policii za

skvělý průběh.

19. 4. se ve vinořské těloc-

vičně konalo Mistrovství ČR

smíšených družstev v badmin-

tonu. V bouřlivé atmosféře zví-

tězil celek Sokola Radotín A,

druhý byl celek z Dobrušky, na

třetím místě pak Benátky nad

Jizerou.

25. a 26.4. se konalo Mist-

rovství republiky v badminto-

nu - kategorie dětí U13. 

Mezi nejlepší se dostaly i vi-

nořské děti.

Přebor Prahy v turistickém závodě

Mistrovství ČR v badmintonu

6. 6. 2009 O Pohár hl. města Prahy pošestéFotbalisté postoupili!

7. června, před posledním zápasem, slavili naši

udatní fotbalisté postup ze skupiny. Blahopřejeme

Ve druhém kole závodu O Pohár hl. m. Prahy, pořá-

daném na zámku Ctěnice, zvítězila Denisa Kacoli 

na koni CIBI 1 z Parkur klubu Děčín.



Blahopřejeme…

našim občanům, kteří slaví v 2.

čtvrtletí 2009 svá životní jubilea

Duben

VŠETEČKOVÁ Marcela 83 let

HAVLÍKOVÁ Libuše 88 let

PATRASOVÁ Jaroslava 80 let

BRABENCOVÁ Libuše 83 let

ŠVECOVÁ Marie 80 let

BAHENSKÁ Irena 81 let

Květen

HŘEBÍČKOVÁ Vlasta 75 let

PTÁČNÍK Josef 85 let

POTŮČKOVÁ Růžena 80 let

POTŮČEK Václav 82 let

MARYSKOVÁ Milena 81 let

ANTOŠOVÁ Zdeňka 75 let

ŽÍDEK Norbert 70 let

JIRKOVÁ Antonie 83 let

ŚŤASTNÁ Marie 70 let

Červen

ZÍTEK Antonín 82 let

SVOBODOVÁ Miloslava 80 let

ČERNÁ Marta 80 let

SEMECKÝ Jaroslav 84 let

HLADÍKOVÁ Antonie 85 let

HAFINEC Miroslav 82 let

HRADECKÁ Marie 93 let

SVOBODOVÁ Libuše 99 let

KREJCÁRKOVÁ Marie 81 let

KOUT Miroslav 87 let

KOBEROVÁ Libuše 83 let

FOJTOVÁ Vlasta 80 let

Kronika

Inzerce ve Vinofiském zpravodaji
Ceny inzerce ve Vinořském zpravodaji:

Základ daně DPH (19%) Celkem vč. DPH

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

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

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

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

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

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

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

CHCETE ZNÁT PŘESNOU CENU?

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

777 208 491, 
info@har.cz

a výroba 
a prodej 
a montáž 

a opravy
a záruka 36 měsíců
a pozáruční servis

Po předložení tohoto kuponu

SLEVA 55 %
z montáže žaluzií.



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

Vacuum – masáž baňkami

ošetření celulitidy

redukce tuku, strií, povoleného vaziva

Lymfoven – přístrojová lymfomasáž

detoxikace

odplavení škodlivin z těla

Celules systém – ucelené tělové ošetření

peeling

masáž

zábal

Zdravotně testovaná dětská obuv
Studie prokázala, že 80% dětí vstupem do první třídy má špatnou klenbu.

Naše boty pomáhají ke zdravému vývoji klenby.

Nabízíme dětskou značkovou obuv od 500,- Kč
ECCO, GEOX, SUPER FIT, LITTLE PINGUIN, RICHTER, NATURINO

Botičky od velikosti č. 17 – 40, plné, sandálky, holinky, bačkůrky

Kontakt: 00420 602 882 386, mail: tereza.danihelkova@seznam.cz
Vzorková prodejna: U Viktorky a Eliáše, Ďáblická 92, Praha 8 – Ďáblice, bus č. 345, 368, 103

z metra Ládví – zastávka Kokořínská. Možno objednat přes www.mimibazar.cz, ID: 214097
Dětský koutek – pro příjemné zkoušení dětských botiček

Ecco

Little 
Pinguin

Ecco Freeks Super Fit

Little 
Pinguin

Little 
Pinguin

Richter

Studio K
Objednávky, informace tel.: 723 953 557

Klenovská 102, Praha 9, Vinoř 190 17

KONTEJNERY

3 – 9 m3

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

Přeprava materiálu 
a stavební mechanizace

Kovář Jiří
A U T O D O P R AVA  

gsm: 602 353 066 ❖ jkont@seznam.cz



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
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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
info@adpraha.cz, www.adpraha.cz

KOMPLEXNÍ SLUŽBY POD JEDNOU STŘECHOU

Dále nabízíme skladové a předváděcí vozy za velmi výhodné ceny

Škoda Superb – cena již od  529 900,- Kč
Základní výbava: Základní výbava:Twin Door, ESP,
Airbag řidiče a spolujezdce, boční airbagy, hlavo-
vé airbagy a kolení airbag řidiče, přední mlhové
světlomety, posilovač řízení, centrální zamykání
s dálkovým ovládáním, el. ovládaná boční okna, tó-
novaná skla, klimatizace s automatickou regulací
Climatic, el. ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zr-
cátka, light assistant, autorádio Swing.

Škoda Octavia – cena již od  329 900,- Kč
Základní výbava: Airbag řidiče a spolujezdce, boční
airbagy, hlavové airbagy,  posilovač řízení, ESP, den-
ní svícení, výškově stavitelný volant, výškově stavi-
telné sedadlo řidiče, příprava pro rádio, deaktivace
airbagu spolujezdce, centrální zamykání, el. vládání
oken vpředu, el ovládání vnějších zpětných zrcátek.

Škoda Roomster – cena již od  285 900,- 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 Fabia – cena již od 219 900,- Kč 
Základní výbava: Airbag řidiče a spolujezdce, 

boční  airbagy, posilovač řízení, ABS, 
výškově stavitelný volant.



info@orangery.cz tel.: +420 725 759 700

rádi bychom Vám představili 
soukromou školku ORANGERY, 
která se nachází v mimořádně 
krásné lokalitě dolnopočernického 
zámeckého parku.

Nabízíme Vám výuku Vašich 
dětí v českém jazyce zkušenými 
pedagogy, ale i výuku v jazyce 
anglickém, kterou zabezpečují 
rodilí mluvčí.

Pokud budete mít zájem o další 
informace, podívejte se, prosím, 
na naše internetové stránky
www.orangery.cz.
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1. září 2009 v 17:00 hodin slavnostně otevíráme 
NOVOU ŠKOLU!
Srdečně vás zveme na velkou 
vinořskou událost, ale než k ní
dojde, přejeme všem hezké
prázdniny...

Zastupitelstvo 
městské části 
Praha 9 – Vinoř

20. – 23. ãervence 2009
KINOBUS – FILM V POHYBU!

Tobruk ● Román pro Ïeny ● Bobule ● Nestyda

Máte rádi ãeské filmy? UÏijte si je v netradiãním letním kinû - 
pfiedstavení zaãínají po setmûní mezi 21. a 21.15 hod. na fotbalovém

hfii‰ti. V místû si budete moci zakoupit obãerstvení. Vstup zdarma!


