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Slovo starosty...

Ahoj Vinořáci,
na prvém místě Vám všem chci
poděkovat za Vaši pomoc s úklidem sněhové nadílky v zimním
období.
Tlaková níže Daisy k nám přinesla sněhovou kalamitu. K velké
radosti dětí, k menší dospělých.
Podle Statutu hl. m. Prahy se místní komunikace v zimě neudržují,
je to na každé značce při vjezdu do
Vinoře. My jsme ale k této vyhlášce přistoupili jinak. K našemu
traktůrku na sekání trávy na fotbalovém hřišti jsme přikoupili radlici a dali ho k dispozici škole
a mateřské škole. Základní úklid
sněhu jsme rozšířili na všechny
komunikace a chodníky u nás, bez
ohledu na vlastníka.
Letošní výdaje na zimní údržbu
jsme ve srovnání s rokem 2007 již
navýšili ca o. 500%! A jak to vypadá, – píši článek koncem února –
ani to nebude možná stačit.
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Přes to všechno by stav schůdnosti chodníků nemohl být bez Vaší pomoci takový, jaký momentálně
byl. Ani mně nikdo neprohrabával
obecní pozemek podél Mladoboleslavské k domu, ca. 30 metrů
jsem si prohrabával sám. Stejně
tak jako naprostá většina Vinořáků. A za to Vám všem patří veliký
dík. Stejně jako za Váš ohled a toleranci ke starším a pohybově handicapovaným osobám. Právě v takovýchto krizových situacích je
zapotřebí vzájemného ohledu a pomoci především. A když se k tomu
přidá i opatrnost, nadhled a úsměv,
tak jistě společně projdeme každou kalamitou ve zdraví.
A když už se nějaká zlomenina
přesto objevila, nechyběl paní Jiřince Szkatulákové a panu Milanu
Leinbergerovi ani úsměv ani nadhled…
Co nás na jaře čeká? Máme připraveny k instalaci další kryté au-

tobusové zastávky, u informačního centra a pod Ctěnickým hájem.
V přípravě je také výstavba malometrážních, bezbariérových, sociálních bytů v Mladoboleslavské
13. Probíhá výstavba dvou bytů
v Mladoboleslavské 8, před dokončením je rekonstrukce fotbalových kabin. Připravujeme také
nový chodník přes park u hřbitova a sanaci domu č.p. 23 na Vinořském náměstí.
Začátek roku byl velice úspěšný
v mezinárodní oblasti. Máme připraven projekt EU Komenius pro
spolupráci škol u nás, v Schulzendorfu a Lavenu Mombellu, případně
v dalších zemích, v plné přípravě je
letní mezinárodní příměstský tábor ve Vinoři a připravuje se au-

tobusový zájezd k jezeru Laggo
Maggiore. Naši fotbalisté zvítězili
na mezinárodním halovém turnaji v Schulzendorfu a chystají se další kulturní a sportovní akce u nás
i v zahraničí.
V kulturní oblasti se pořádají
cestopisné přednášky v informačním středisku, stejně jako celá řada akcí ve Vincentu. 6.2. byl již tradiční 18.Obecní ples, tentokráte
v maškarním provedení. Podle
všech ohlasů to byl nejhezčí ples
posledních let…
17.2. jsem se zúčastnil slavnostní inaugurace děkana Fakulty logistiky a krizového řízení univerzity Tomáše Bati, Ing. Vladimíra
Mrkvičky, Ph.D. ve Zlíně. Snad se
brzy tato fakulta rozběhne i u nás.
Začátkem února byl zápis prvňáčků do školy, zápis do MŠ bude následovat. Stále jsou v platnosti kriteria minulého roku pro příjem
dětí do mateřské školky, která
upřednostňují děti z Vinoře.
V plné přípravě je i výstavba naučně-poznávací stezky Vinoř – Jenštejn, otevírat by se měla po prázdninách a bude prodloužením
stávající stezky Satalice-Vinoř. Dalším úsekem by mělo být propojení Jenštejn – Ctěnice.Na tomto
místě musím opět poděkovat starostce Čakovic a zastupitelce
hl.m.Prahy Aleně Samkové, která
nám v její realizaci vydatně pomáhá.
V květnu nás čekají volby do
Poslanecké sněmovny, poprvé budou v prostorách školní jídelny,
kde je zaručen bezbariérový přístup i odpovídající prostředí. Budou to nejdůležitější letošní volby,
které nastaví směřování naší republiky na další léta. Budou to volby, které s velkou pravděpodobností určí i nového prezidenta

republiky. Proto je Vaše účast tak
důležitá.
A aby těch voleb nebylo málo,
připravujeme naše vlastní volby
do stínového dětského zastupitel-

stva včetně stínového dětského
starosty! (viz. str. 7–8)
Přeji Vám všem krásné jaro, pohodu, štěstí a zdraví.
f.s.

PS: Pro všechny případy nenadálé záplavy sněhu jsem poprosil
dceru Kristýnu, aby začala s výcvikem lavinového psa…

Sloupek senátora

Vážení Vinořáci
Nedávno jsme se s manželkou
účastnili dvou plesů ve Vašem okolí – ve Kbelích a v Satalicích. A na
obou jsme se výborně bavili s celou řadou známých – i s Vaším starostou a jeho manželkou. Kromě
skvělé zábavy mi udělalo radost
také to, že v minulém krizovém roce dokázala Vinoř hospodařit do-

konce s mírným přebytkem. Sleduji Vaše internetové stránky a vím,
že ve Vinoři letos opravdu prožíváte a budete prožívat supervolební rok.
Baráčníci si zvolili nového rychtáře a nové konšelstvo, rybáři
nový výbor, zahrádkáři nového
předsedu, možná se přidají další
spolky…
Před námi jsou ale také volby
do Poslanecké sněmovny. Bylo by
dobré, kdyby Vaši důvěru dostali
lidé, kteří dokáží šetrně hospodařit tak, jako Vy všichni musíte hospodařit doma a jak hospodaří konec konců i vedení Vaší radnice.
Těším se na návštěvy Vaší městské
části a na shledání s Vámi.
T.K.
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Místní úﬁad informuje

Na 35. zasedání místního zastupitelstva dne 18. 12. 2009 bylo projednáno:
Ocenění za rozvoj sportu
Sokol Vinoř

MZ souhlasilo se změnou rozpočtu k 31.12.2009 dle rozpočtového opatření č. 6/2009, týkající
se změny z investiční na neinvestiční dotaci na přístavbu školy
a přesunů mezi položkami. Touto
úpravou se rozpočet nezvýšil.
● MZ souhlasilo s rozpočtovým
provizoriem na rok 2010
● MZ odsouhlasilo ocenění a finanční odměny, které byly na slavnostním zasedání předány starostou MČ Praha-Vinoř:
●

Čestné ceny za rok 2009

Ocenění převzala současná místorychtářka Helenka Kaboňová
Ocenění za péči o životní prostředí
Rybářský svaz Vinoř

Ocenění za rozvoj a udržování
starých tradic
Obec baráčníků Jana Ámose
Komenského Vinoř
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Cenu převzal předseda spolku
Miloslav Sládek

Cenu převzal Myron Gawdun
Ocenění za vynikající spolupráci
a rozvoj Vinoře v církevní oblasti

P. Pavel Jančík, místní farář

Ocenění za dlouholetou
obětavou činnost v hokejovém
klubu Vinoř in memoriam
Oldřich Hladík
25. 01. 1915 – 12. 06. 1984
Zdeněk Bezkočka
03. 10. 1926 – 14. 01. 1980
Prokop Holý
29. 05 .1926 – 21 .07. 2004

Ceny in memoriam převzaly
manželky oceněných
p. Hladíková a p. Holá
Poděkování za rok 2009
náleží také :
Mgr. Kláře Löwensteinové –
předsedkyni Komise pro orální

historii a mezinárodní spolupráci
za celoroční obětavou práci
Ing. Haně Srnové – člence Komise pro orální historii a mezinárodní spolupráci za činnost při
přípravě projektů a získávání
grantů
Ing. Františku Filipovi – vedoucímu letopisecké komise
Zdeňku Hertlovi – členovi letopisecké komise
Stanislavu Lichtenbergovi –
členovi letopisecké komise
Ing. Janě Bočkové – člence letopisecké komise
Ing. Miroslavu Míkovi – za pomoc MČ Vinoř s propagací
Ing. Janě Mrázkové – za vedení
a správu informační vývěsky
Stanislavu Lichtenbergovi – za
vedení a správu informační vývěsky a za fotodokumentační práce v průběhu roku
Pěveckému sdružení Upanišady
– za celoroční působení ve Vinoři
Václavu Havlíkovi – za ochranu
pořádku ve Vinoři

Jiřině a Václavu Dlabačovým,
Stavebniny Dlabač – za celoroční podporu MČ Vinoř a za pořádání Vánočních trhů
Na zasedání proběhlo také vyhodnocení soutěže, vyhlášené začátkem prosince, o nejlepší vánoční cukroví. Hodnocení provedl
pan Karel Semecký – cukrárna
Marcipánka.
Výhru 1000,- Kč získalo cukroví paní Dlabačové. Cenu výherkyni předal pan starosta.

Na 36. zasedání místního zastupitelstva dne 5. 1. 2010 bylo projednáno:
I. Úkoly z minulých
zastupitelstev
● MZ souhlasilo se zadáním opravy vodovodního potrubí v č.p.235
firmě ATK Servis – Tomáš Klimpt
jako opravu havarijního stavu
II. Nové úkoly
MZ pověřilo starostu jednáním
s Římsko-katolickou církví o uzavření souhlasného prohlášení ve věci vlastnictví Černínské hrobky
● MZ souhlasilo s telekomunikační stavbou – rozšíření optické sítě
PRAGONET na území Vinoře
● MZ pověřilo starostu podepsáním Dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě s M.S. Vinořská, s. r. o. o prodloužení platnosti
●

původní smlouvy na odkup pozemků
● MZ souhlasilo s odkupem pozemků parc.č. 106, 91/2, 91/12,
105/4 (PK) od soukromých vlastníků s tím, že celá záležitost musí
být projednána na odboru správy
majetku hl. m. Prahy
● MZ odsouhlasilo udělení ceny za
rozvoj Vinoře v mezinárodních
vztazích starostovi partnerského
města Schulzendorf Dr. Herbertu
Burmeisterovi
● MZ souhlasilo s prodloužením
nájemní smlouvy na byt č. 8, Bohdanečská 399, Praha 9 – Vinoř od
1. 3. 2010 do 28. 2. 2013 a na byt
č. 7, Křemílkova 245, Praha 9 – Vinoř od 1. 2. 2010 do 31. 1. 2013.

● MZ souhlasilo se zahájením vy-

máhání dluhu s návrhem na nařízení exekuce na dlužné nájemné
za byt č. 3, Bohdanečská 400, evidované od roku 2005, včetně příslušenství ve výši 62 670,- Kč + příslušenství
● MZ souhlasilo se zahájením vymáhání dluhu právní cestou za
služby spojené s užíváním bytu
č. 2, Mladoboleslavská 514 a bytu
č. 5, Mladoboleslavská 515 Praha
9-Vinoř, případně i nájemného
(jakmile bude vyčerpáno předem
uhrazené nájemné). Pokud dluh
k 30. 11. 2009 nebude uhrazen do
31. 1. 2010, souhlasilo s jeho vymáháním. Způsob vymáhání dluhu
– soudní cesta a následně exekuč-
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ní řízení. Dále souhlasilo se stejným postupem u nájemce bytu č.9,
Bohdanečská 399, Praha 9 – Vinoř
● MZ odsouhlasilo vyřazení dvou
neplatících nájemců z pořadníku žadatelů o větší byt v MČ Praha-Vinoř

MZ souhlasilo s uzavřením nájemní smlouvy se společností Konstruktis-vyšší dodavatelství staveb, a. s. od 12. 1. 2010 – 1. 4. 2010
na uvolněné prostory v č.p. 23 – jako zařízení staveniště pro rekon●

strukci bytů Mladoboleslavská 8
● MZ vzalo na vědomí a souhlasilo se zvýšením cen služeb souvisejících s pohřebnictvím v důsledku úpravy DPH z 9% na 10% dle
následující tabulky

Sazba od 1. 5. 2009
Sazba od 1. 1. 2010
základ daně DPH(9%) Celkem základ daně DPH(10%) Celkem
Výkop hrobu
1.800,00
162,00
1.962,00 1.800,00
180,00
1.980,00
* v zimním období přirážka
200,00
18,00
218,00
200,00
20,00
220,00
Pohřbení do hrobky
800,00
72,00
872,00
800,00
80,00
880,00
Odkrytí desky
500,00
45,00
545,00
500,00
50,00
550,00
Výkop urnového hrobu
500,00
45,00
545,00
500,00
50,00
550,00
Povolení uložení urny
60,00
6,00
66,00
60,00
6,00
66,00
● MZ schválilo od 1. 1. 2010 výši
nájemného za nájem hrobového
místa ve výši 40,- Kč/m2/rok, tj.
400,- Kč/m2/10let a 89,- Kč vč. 10%
DPH/m2/rok, tj. 890,- Kč vč. 10%
DPH/m2/10 let. Nájemné bylo stanoveno z výměry každého hrobového místa v m2 se zaokrouhlením
na 1 desetinné místo směrem dolů. Současně s nájmem hrobového
místa je vybírána úhrada za služby včetně 10% DPH spojená s nájmem hrobového místa na 10 let
● MZ schválilo rozpočet na rok
2010
● MZ vzalo na vědomí dodatek
č. 1 ke směrnici starosty č. 04/09
dopracovanou na doporučení
MHMP, týkající se pověření k finanční kontrole

● MZ schválilo zrušení finančního

daru pro jubilanty ve věku 70 let.
Finanční dar bude poskytován až
od věku 75let. 70-tiletým jubilantům bude náležet balíček a ženám
navíc květina.
III. Připomínky zastupitelů
O. Korbička: návrh umísit v místě
obousměrného provozu v ulici
Chvojenecká retardér, za křižovatkou přibližně uprostřed mezi
Bohdanečskou a lesem
J. Krajl: oslovit vedení prodejny
Norma ke zlepšení podmínek a kvality prodeje
M. Brothánková:
● problémy s parkováním u úřadu

v Bohdanečské a obousměrným
průjezdem, výjezd ze sídliště a z Brozánské ulice na Bohdanečskou. Řešit časovým zákazem stání na straně u telefonní budky (zákaz stání
od 6 do 18.hodin)
● přechod u trafiky přisvětlit pro
zvýšení bezpečnosti
I. Boušová: urgovat úklid košů
IPODEC na Klenovské ulici
IV. Diskuse a připomínky občanů
● upozornění na ničení trávníků
a parků, návrh umístit tabule
s upozorněním, aby se zabránilo
ničení a vyšlapávání trávníků v parku u hřbitova a za obecními domy
v Bohdanečské ulici

Na 37. zasedání místního zastupitelstva dne 4. 2. 2010 bylo projednáno:
I. Zprávy z jednání MHMP
privatizace Pražské informační
služby: staženo z jednání pro nedostatek podkladů
● příspěvek na Haiti
●

●
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II. Úkoly z minulých
zastupitelstev
MZ souhlasilo s prodejem po-

zemků parc.č. 570/2, 571/2, 572/3,
572/4, 572/5 za cenu 700,-Kč /m2
+ 3% na daň z převodu nemovitosti vlastníkům přilehlých nemovitostí. Požaduje vybudování plotu
nejméně o výšce 2m. Pověřilo starostu podpisem kupních smluv s žadateli. Přijatá částka bude využita
na rozvoj areálu fotbalového hřiště

III. Nové úkoly
MZ souhlasilo s měsíčním příspěvkem na domácí zdravotní péči
pro geriatrickou sestru ve výši
2.500,- Kč
● MZ odsouhlasilo výsledek inventarizace. Celková výše majetku
MČ Praha – Vinoř je k 31. 12. 2009
ve výši 286,628.208,25 Kč. Tato
●

částka souhlasí s účetními stavy
● MZ souhlasilo s realizací výstavby inženýrských sítí pro stavbu "Vinoř – RD v Žabokřiku 2. etapa" s tím, že musí být zprůtočněna
vinořská vodoteč pro zaústění dešťové kanalizace
● MZ odložilo vyjádření k projektové dokumentaci výstavby „Rezidence Vinoř“ na konci ulice Dubanská do předložení vizualizace
projektu
● MZ souhlasilo s příspěvkem pro
florbalový klub FBC Vinořská zvěř
na rok 2010 ve výši 10 000,-Kč
● MZ souhlasilo s vyvěšením tibetské vlajky dne 10. března na
budovu úřadu jako projev připojení se k mezinárodní kampani
„Vlajka pro Tibet“
● MZ souhlasilo s příspěvkem
2000,-Kč na soustředění a 12 000,Kč na koncert Requiem pro pěvecký sbor CAMERATA
● MZ souhlasilo s prozatímním
umístěním archivu Úřadu MČ Praha-Vinoř do nebytových prostor
nad zdravotním střediskem na
Mladoboleslavské 514.
IV. Informace starosty
výstavba Moravská stavební
v Žabokřiku : vodoteč je neprůchodná, nikdo se nehlásí ke správě a tedy i k provedení vyčištění
vodoteče. Investor Moravská stavební provede zprůchodnění vo-

●

doteče, aby mohlo dojít k vyvedení dešťové kanalizace
● výhra fotbalistů na turnaji
v Schulzendorfu
● nástup nového strážníka městské policie
● úklid sněhu: poděkování občanům za pomoc při úklidu u svých
domů, na úklid vynaloženy velké
finanční částky, prováděn velmi
uspokojivě
● kontrola z MHMP na úřadě
● Černínská kaple: jednání o převedení do majetku hl.m.Prahy ,
aby mohla být opravena a využívána pro rozloučení se zesnulými
● Komenius: mezinárodní výměnné pobyty škol – příspěvek
17tis.euro
● mezinárodní příměstský tábor
● zápis do 1.tříd : zapsáno 67 dětí
(budou 2-3 třídy dle počtu odkladů)
● poděkování panu Lichtenbergovi za archivování všech materiálů
vyvěšených v úřední vývěsce za
rok 2009
V. Připomínky zastupitelů
J. Krajl:
● určení počtu zastupitelů pro
příští volební období
● výběr na Haiti v kostele – vybráno 20 500,-Kč
M. Brothánková: zábor na Bohdanečské u Kolínských, dosud nebyl odstraněn, problém schůd-

nosti chodníku na protější straně
starosta: díky počasí se prodlouží
práce, a tím i zábor asi o 3 měsíce
VI. Diskuse a připomínky
občanů
● jednání s Ropidem o návaznosti autobusů z Prahy do Letňan
a pak do Vinoře (jedná se o 302
a 202, a také 186)
● pokácen a rozřezán strom
V Obůrkách, čímž došlo k zneprůchodnění a zničení cesty
starosta: kácení provedli rybáři,
po oblevě dají vše do pořádku
● suché třešně ve stráni V Obůrkách
● při sněhové kalamitě nebyla vyznačena tyčemi Bohdanečská od
Ctěnic ke stodole směrem na Čakovice, je téměř neprůjezdná –
nutno upozornit TSK
● návrh v souvislosti s privatizací
Ctěnic vyčkat s budováním chodníku
● upozornění na nedůslednou
kontrolu legitimací MHD v autobusech
● problém s kontrolou jízdenek
zakoupených SMS v místních autobusech, nutno koupit další jízdenku
p. Lichtenberg: předání materiálů
vyvěšených na vývěsce úřadu za rok
2009 kronikáři p. Filipovi a poděkování Vincentu za poskytnutí možnosti zhotovení těchto materiálů

Supervolební rok 2010 Vinoř!!!
Volby do dětského zastupitelstva a rady mladých 4. května 2010
Vyhlašujeme I. dětské volby ve
Vinoři. Děti si navolí 12 zastupitelů,
(2 na každý obvod), kteří pak mezi
sebou vyberou jednoho starostu/tku. Dalším poradním orgánem
starosty bude rada mladých od 14
do 18 let, jeden zástupce na každý
volební obvod. Dětské zastupitel-

stvo a rada mladých jako celek budou mít funkci poradní komise velkého starosty, se kterým se budou
scházet a diskutovat jednou za měsíc. Jejich hlavním úkolem bude za
svou čtvrť a generaci předkládat
a prosazovat návrhy a připomínky
tak, aby se ve Vinoři nejen myslelo

na všechny, ale ke slovu se také
všichni dostali. Nápaditost, upřímnost a nezkaženost dětí vnesou do
vedení obce nové světlo a napomohou tomu, aby Vinoř měla lepší,
ohleduplnější a hodnotnější komunitní život. Mladý starosta bude mít
též funkci reprezentativní, bude do-
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provázet velkého starostu na některá důležitá jednání. Dětské zastupitelstvo spolu s malým starostou/tkou a rada mladých budou
z titulu své funkce dostávat menší
odměny. Pro účely dětských voleb
byla Vinoř rozdělena na 6 volebních

1. obvod:
2. obvod:
3. obvod:
4. obvod:
5. obvod:
6. obvod:

obvodů, v každém budou zvoleni 2
zástupci ve věku od 6 do 13 let a 1
zástupce od 14 do 18 let. Voleb 4.
května se mohou zúčastnit děti ve
věku od 6 do 18ti let, mají jeden volební hlas a každé smí volit jen za
svou čtvrť. Své kandidáty do každé-

ho okrsku navrhujte pouze od 6.
dubna do 12. dubna (nezapomeňte
uvést jméno, věk a adresu toho nejlepšího, který vaši ulici a vás mladší bude zastupovat!) starostovi na
mail: starosta@praha-vinor.cz
nebo volejte 721 941 621.

Vymezení volebních obvodů pro dětské volby ve Vinoři:
Uniga
ulice Uherská, Čeperská, Bemett, Na Dlouhých
Vinoř severně od Mladoboleslavské – od příjezdu do Vinoře až k cca. Rašovská
Vinoř severně od Mladoboleslavské, úsek od Rašovské až po Unigu
Vinoř jižně od Mladoboleslavské – od příjezdu do Vinoře až Ke Mlýnku
Vinoř jižně od Mladoboleslavské, úsek ul. Ke Mlýnku až k Podolance

UPOZORNĚNÍ ÚŘADU MČ VINOŘ:
Pro majitele rodinných domů:
Prosíme všechny majitele rodinných domů, aby zajistili jejich
označení popisnými čísly.
Neoznačení je přestupkem proti veřejnému pořádku podle
§47 b, odst.1, písm.e, zákona 200/1990 Sb. – označování
domů čísly. Vyvarujete se tak možnému finančnímu postihu.
Vážení občané Vinoře,
chtěli bychom Vás touto
cestou pozdravit a zároveň
poprosit o spolupráci.
Za krátkou dobu našeho působení v okrsku Vinoř jsme stačili zaznamenat několik problémů, týkajících se především dopravy.
Mohli jsme poznat, jak se ulevilo
lidem v Opočínské, Prachovické
i přilehlých ulicích, když jsme řešili problém parkování tzv. přespolních řidičů při akcích ve sportovní hale.
Horší je to už ale s pochopením,
když se snažíme, aby stejným způsobem byly dodržovány předpisy
silničního provozu některými občany Vinoře. Dovolujeme si tedy
připomenout pár zásadních pravidel, která je nutno dodržet i tehdy, když parkujete před vlastním
domem:
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● neparkovat

Pro majitele psů:
Po úhradě poplatku za psa na rok
2010 (na 1. pololetí) je možné si
v úředních hodinách na Úřadu
městské části Praha Vinoř vyzvednout sáčky na psí exkrementy

na travnatých plochách
● neparkovat na chodníku
● v obytné zóně parkovat pouze
na místech k tomu určených
● na příčné šrafování se nesmí
vjíždět, natož pak parkovat
● vozidla na plyn nesmí parkovat
v blízkosti kanálů
● neparkovat v prostoru křižovatky, vyjma křižovatky ve tvaru T
● na vozovce neparkovat v protisměru
● neparkovat na přechodu pro
chodce
● respektovat značky zákaz stání
a zastavení
Jsme si vědomi, že jsme zdaleka
nevyjmenovali všechny problémy,
které nás trápí. K dalším patří vjezdy nákladních automobilů, sprayování, poškozování věcí…
Rádi bychom na Vás proto ape-

lovali s přáním, snažme se o vzájemné přátelské respektování, dodržování uvedených předpisů
a spolupráci. Případné porušení,
vandalismus… nám můžete ihned
nahlásit na tel. č. 720 513 754
nebo na Úřad MČ.
Raději se s Vámi zastavíme na kus
řeči, než abychom vypisovali parkovací lístky nebo ukládali pokuty.
Vaši okrskáři
Václav Havlík a Petr Nosek

Hlídka MP hl. m. Prahy, okrsku Prahy Vinoř strážník Petr Nosek (vlevo)
a strážník Václav Havlík (vpravo)

Jednorázové svozy kompostovatelného odpadu
tj. tráva, listí, plevel, ostříhané květiny, větvičky do průměru cca. 1 cm
do kontejnerů přistavených v určený den a hodinu na vybraných stanovištích:
8,00 – 8, 45
9,00 – 9,45
10,00 – 10,45
11,00 – 11,45
12,00 – 12,45
13,00 – 13,45
14,00 – 14,45
15,00 – 15,45

Bohdanečská , mezi domy č.p. 250 a 400
pod Normou
Mikulovická, u zahrady školy
Lohenická x Moravanská
Křemílkova, u dětského hřiště
V Podskalí x Urbanická
Uniga u garáží
areál fotbalového hřiště – 15.5., 17.7., 18.9.
Bohdanečská – zahrádkáři – 17.4., 19.6.,
21.8., 16.10.
Na každém stanovišti bude kontejner stát 45 minut, během
kterých bude k dispozici obsluha, která zajistí správné třídění odpadu. Zbývající čas je na vysypání a přesun na další
stanoviště.

Termíny svozu odpadu pro rok 2010:
27. března, 17. dubna, 15.května, 19. června,
17. července, 21. srpna, 18. září a 16.října
(každá třetí sobota v měsíci)
Kvůli malé účasti na stanovištích areál fotbalového hřiště a Bohdanečská – zahrádkáři se vývoz bude střídat a to tak, že:
27.3., 17. 4., 19. 6., 21. 8. a 16. 10.
bude kontejner přistaven na stanovišti
Bohdanečská – zahrádkáři v 15,00–15,45
15. 5., 17. 7. a 18. 9
bude kontejner přistaven u areálu
fotbalového hřiště také v 15,00 – 15,45

Vinoﬁ international
Partnerské město Schulzendorf
8. 1. Starosta F. Švarc s kronikářem, Ing. F. Filipem, navštívili partnerské město Schulzendorf při příležitosti Vítání Nového roku. Při
této tradiční akci byly zmíněny
uplynulé i plánované společné akce.
Ve slavnostním prostředí ve zcela
zaplněném Patronatskirche, byla
končícímu starostovi, Dr. Herbertu
Burmeisterovi, předána Čestná cena Vinoře za rozvoj vzájemných
vztahů. Nový starosta, Markus

Mücke, potvrdil trend pokračování těchto přátelských vztahů i do
budoucnosti. Prvním společně podaným projektem u Fondu českoněmecké budoucnosti, je letní příměstský mezinárodní tábor ve
Vinoři, který se bude konat letos
v červenci. Dalším připravovaným
projektem je projekt Evropské
Unie Komenius, který podporuje
vzájemnou a vícestrannou výměnu škol.
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Mezinárodní turnaj v halové kopané
9.1. Na mezinárodním turnaji
v halové kopané jsme konečně stáli na stupních vítězů – a hned na
prvním místě! Přes namáhavou
cestu zasněženými silnicemi dokázali naši borci zvítězit. Díky za
skvělou reprezentaci.

Laveno Mombello

Zveme Vás všechny
na zájezd do
partnerského města

8.–11.4.

zbývá ještě omezený počet míst.
Můžete se těšit na prohlídku
města, památek, kostelů, muzea
keramiky, výlet po jezeře…

Ze Ïivota Vinoﬁe

Na skok do loňského roku
V prosinci bylo ve Vinoři otevřeno Merhautovo pekařství. Tento obchod s čerstvým pečivem
(vynikající jsou pivní rohlíčky) rozšiřuje nabídku našim občanům. Přejeme hodně spokojených zákazníků.

10

6. 12. proběhl druhý adventní koncert
s vynikající pěveckou skupinou Swing Cheek
v čele s Monikou Dragounovou

13. 2. navázal na Vánoční trhy
třetí adventní koncert v podání
známého zpěváka Milana Drobného.

20. 12. Čtvrtý adventní koncert
Do posledního místa zaplněný kostel ve Vinoři byl důstojnou kulisou posledního adventního koncertu Rybovy Mše vánoční v podání Orchestru LŠU Hronov a Pěveckého
souboru Camerata. Děkujeme všem účinkujícím, organizátorům i návštěvníkům.

13. 12. se konaly ve Vinoři tradiční Vánoční trhy.
Stejně jako loni bylo z čeho vybírat. Stánky nabízely celou řadu vánočního i dárkového zboží. Program byl velice
pestrý. Jako každoročně nechyběl ani živý betlém s oslem,
který se čile zapojil do programu probíhajícího u kostela. Velký zájem vzbudilo představení školního divadla „Mrazík“.

Děkujeme manželům Dlabačovým a všem,
kteří se na organizování a účinkování podíleli,
stejně jako Vám, kteří jste se přišli podívat.
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Adventní sbírka
Po dobu adventu proběhla sbírka určená pro mateřskou
školku ve Vinoři. 17.12. byla paní Dlabačovou paní ředitelce
MŠ, Janě Kovářové, předána kasička s dobrovolnými dary návštěvníků Vánočních trhů a adventních koncertů s částkou
16.270 Kč.Děkujeme organizátorce sbírky, paní Dlabačové
a všem za příspěvek, který bude použit na nové herní prvky pro děti.

Předvánoční vystoupení dětí
v klubu seniorů
21.12. se konalo předvánoční vystoupení
našich dětí u seniorů v informačním středisku
a předání vlastnoručně vyrobených dárků. Za
milé setkání děkujeme všem, především paním učitelkám Haně Kazilové, Aleně Medkové
a Martině Hartlové.

Rok 2010

S novým rokem přišla také bohatá sněhová nadílka pro radost i pro starost. Sněhová pokrývka byla v Praze rekordní. Ve Kbelích napadlo nejvíce sněhu od roku 1979, meteorologové ho tam naměřili 38 centimetrů.
To je o pět centimetrů více než před 31 lety.
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25. 1. 2010 byla otevřena nová prodejna potravin v Bohdanečské ulici, na kraji nového sídliště
Bemett. Nový obchod je příjemný, čistý a čeká na Vás.

Newyorkský Bronx na sídlišti Uniga
30.1. se nenadálé happeningové akce na sídlišti
Uniga průběžně zúčastnilo cca 30 obyvatel sídliště
a několik psů. Velmi přispěla k utužení dobrých sousedských vztahů a vzájemnému poznání.

Karneval v mateřské školce
Karneval v Riu není ničím ve srovnání s karnevalem naší MŠ. Nádherné masky i skvělé děti a paní učitelky, které se v čele s paní ředitelkou Kovářovou postaraly o výbornou zábavu a krásné zážitky.

Likvidace odpadů
I toto je jeden z příkladů likvidace odpadů ve Vinoři. Na upozornění pozorných občanů ale ihned přijeli naši strážníci a nekompromisně udělili vysokou peněžní pokutu. Odvoz do sběrného dvora
v Počernicích za cenu benzínu by vyšel daleko levněji, nehledě k ničení životního prostředí nás všech. Děkujeme pozorným občanům i našim strážníkům.

Po namáhavém karnevalovém řádění přijde vhod
malé občerstvení...
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Pomohli jsme potřebným

Sběr textilu, bot, hraček a nádobí se povedl. Zorganizovala jej školská a kulturní komise ve dnech 16.
až 18. února. Možnosti pomoci potřebným a zbavit se
pro nás nadbytečných věcí v domácnosti využilo 73
občanů, kteří byli nejen z Vinoře, ale i ze sousedních
obcí. Nasbírané věci pro Diakonii Broumov byly odvezeny v pondělí 22. února do skladu a odtud budou
vagonem odeslány do Broumova.Tam budou roztříděny a předány příslušným nadacím nebo charitativním organizacím. Protože tato akce byla první za
několik posledních let, bude-li mít Diakonie zájem,
budeme sběr opakovat ještě před začátkem léta nebo
podle dispozic. Diakonie Broumov i školská a kulturní
komise děkuje všem dárcům za pomoc pro potřebné děti i občany.
/ fi /
Společenský ples po osmnácté

Školská a kulturní komise, která je organizátorem všech 18 plesů, se rozhodla letos pro maškarní
bál a podle vyjádření návštěvníků
se rozhodla správně. Rádi bychom,
aby se povedlo, aby se na organizování plesu podílely všechny zájmové organizace ve Vinoři, a ten
se tak stal skutečnou společenskou
událostí. Velmi děkujeme mnohým z nových vinořských občanů,
kteří ocenili práci komise s příSimona Čechová a Marek Haris
I když se ples vydařil a řadí se
mezi ty nejlepší od roku 1992,
přesto mnozí účastníci zavzpomínali na dobu, kdy plesů ve Vinoři
bývalo několik a jejich pořadatelé se předháněli, aby ten jejich byl
nejlepší. Vždy je vzpomínáno na
plesy zahrádkářů, které bývaly
i 2x po sobě, aby se vyhovělo všem.
Sokolovna měla vždy novou, nápaditou a originální výzdobu, kterou
již dnes nelze ani uskutečnit. Plesy
pořádali baráčníci i další zájmové
organizace, ale plesovou sezonu zahajovali vždy hasiči. TJ Sokol tradičně pořádala sokolské šibřinky.
Masopust býval bohatý a veselý.
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pravou a průběhem plesu a při
odchodu domů přišli poděkovat
za příjemný večer. Více než v minulosti bylo také mladých. I oni
byli podle chování a vyjádření
spokojeni. Zvláštní poděkování
patří maskám. Bylo jich hodně
a byly nápadité. Jako nejlepší byla vybrána ŠKOLAČKA paní Picálkové, ale ocenění by si jich bylo
zasloužilo mnohem víc. Všem děkujeme a pro příště využijeme zís-

kané zkušenosti. Také předtančení bylo jiné než v minulých letech.
Poděkovali jsme tanečnímu páru
Simoně Čechové a Marku Harisovi a samozřejmě i všem členům tanečního kroužku ze Zelenče. Bylo
od nich milé, že se sami nabídli
a za vystoupení nepožadovali žádnou odměnu. I oni byli s plesem
spokojeni.

Ples tradičně zahájil přivítáním
pan starosta. Také požádal všechny přítomné, aby omezili kouření a neznepříjemňovali nekuřákům večer. To se bohužel nestalo,
a protože nefungovala ani ventilace, nebylo ovzduší v sále zrovna
příjemné. V tom byla situace loni
podstatně lepší a ohleduplnější.
Nebyly připomínky ani k tanečnímu orchestru a každý si mohl vybrat, co mu nejvíce vyhovovalo
a jaký tanec a skladba se mu líbila.
Prodáno bylo 203 vstupenek, ale
ne na všechny se dostala místa
u stolů a 24 vstupenek bylo prodáno k stání. V tombole bylo 199
cen, to je zhruba o 35 více než
v roce 2009. Děkujeme všem firmám i jednotlivcům, kteří přispěli svými dary k jejímu obohacení,
ale i tak bylo nutno část cen dokoupit. Celkové náklady v porovnání s minulým rokem byly vyšší
a dosáhly přibližně 26 tisíc Kč. Peníze získané prodejem tomboly
a z dobrovolného vstupného na
dětský karneval byly předány do
pokladny místního úřadu. / fi /

Taneční skupina Zeleneč
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Dětský karneval
Úspěšný byl i dětský karneval
v neděli 7.února. V práci s dětmi se
již tradičně dařilo paní Dluhošové
a děti se nadmíru vydováděly. Program dětského karnevalu zpestřilo také vystoupení dětí z kroužku
Majky Šůlové a dětí z mateřské
školy pod vedením paní učitelek.
I pro děti byla připravena tombola a navíc každé z dětí při odchodu domů dostalo ještě malý dárek,
sladkost apod. Vstupné bylo dobrovolné a ŠKK děkuje přítomným
maminkám, tatínkům a prarodičům dětí za jejich pochopení a příspěvek. Zbývá již jenom poděkovat členům školské a kulturní
komise a její vedoucí paní Marii
Brothánkové, člence zastupitel-
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stva, za práci, kterou s plesem měla, za zajištění a přípravu tomboly,
za přípravu a výzdobu sálu, za propagaci a veškerou organizátorskou

práci s tím spojenou, za zájem,
ochotu a nápaditost členů, aby se
ples všem líbil. Snad se to pro většinu zúčastněných podařilo. / fi /

Diskusní fórum 20 let svobody
Minulým číslem jsme otevřeli
Diskusní fórum – 20 let svobody
a nyní přinášíme některé odpovědi. Potkáváme oslovené, a ti se
omlouvají, že neměli zatím čas.
Nevadí, do fóra můžete přispívat
po celý rok až do listopadu 2010.
Proto všichni Vinořáci vzpomínejte a zamyslete se nad uplynulými
roky. Odpovědi na otázky zasílejte na adresy:
klaralowenstein@yahoo.it.
a starosta@praha-vinor.cz .
Nebojte se, že půjde o samoúčelné psaní. Pro ty, co ve Vinoři nežili, budou vaše vzpomínky a ná-

zory třeba pouze informativní,
pro všechny z nás by ale fórum
mělo být prostorem pro zastavení
se nad místem, které spoluvytváříme a není nám lhostejné.
Zajímají nás odpovědi na následující otázky: Splnila sametová
revoluce Vaše očekávání? Jak vnímáte změny ve Vinoři? Co se ve Vinoři za tu dobu změnilo k lepšímu,
k horšímu? K čemu jste za dvacet
let svobody dospěl/a? Uvádějte
laskavě vaše jméno, profesi a věk.
Jelikož je více příspěvků než
místa ve Vinořském zpravodaji,
odpovědi umístíme na webové

stránky www.praha-vinor.cz pod
hlavičkou Diskusní fórum – 20 let
svobody. V tomto čísle přinášíme
jen některé:

Na otázky se ptala a příspěvky
vybírala Klára Löwensteinová

Odpovídá Jaroslav Krajl, bývalý starosta Vinoře
Splnila sametová revoluce
Vaše očekávání?
Sametová revoluce v komunální politice ve Vinoři v podstatě splnila mé očekávání. Na komunální
politice v malé městské části jako
je Vinoř se tak neprojevila všeobecná „zlatokopecká éra“. Samozřejmě jsou ve Vinoři i tací, kteří si
přišli na slušné peníze. Jinak v celostátním a vrcholově politickém
pohledu je bohužel náš stát poněkud kolonií vyspělého západu. Já
ale přesto věřím, že pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí. Tak
věřím, že až se náš národ trochu
zkultivuje, bude zase u nás dobře.
Jak vnímáte změny ve Vinoři?
Vinoř byla v roce 1990 obec,
součást Prahy, kde to vypadalo jako někde na divokém západě. Všude vedly dráty elektrického vedení, telefonu, místního rozhlasu
i veřejného osvětlení.Vodovod
a kanalizaci měli pouze ti "rovnější" mezi námi. Byli to občané z uli-

ce Lohenická a Moravanská, kteří
měli vodovod z OZS a kanalizaci
zaústěnou do ČOV rovněž v OZS
(Opravny zemědělských strojů)
nyní Autotech. Zastupitelstvo vzešlé z prvních svobodných voleb
mělo výhodu, že byly připraveny
projekty na vodovod, který se budoval a i kanalizaci, která se začala budovat v roce 1992. Od toho
roku na celých 5 let se Vinoř změnila v jedno velké staveniště a bylo to dost hrozné pro všechny občany. Ustáli jsme to a od roku 1997
se začaly pomalu dělat jednotlivé
ulice. To už byla práce radostnější,
byla i vidět. Rovněž velikou akcí
bylo přebudování bývalého chudobince na penzion pro seniory
ve Vinoři. Byla rozšířena ZŠ a celkově zrekonstruováno zdravotní
středisko, které v roce předání vykazovalo ztrátu mezi náklady a výnosy cca 350 000 Kč ročně. Další
akce jako je rekonstrukce plynu,
přestavba knihovny a opravy
obecních bytů jsou akce, které se

promítají do současného volebního období. Za vůbec nejdůležitější akci od roku 1990 do roku 2010
považuji vyčištění a odbahnění
soustavy vinořských rybníků, počínaje rybníkem biologickým
a konče rybníkem Velká Obůrka.
Škoda, že nemohl být vyčištěn
i Cukrovarský rybník protože byl,
a zatím je, soukromý.
Co se ve Vinoři za tu dobu změnilo k lepšímu, k horšímu?
Rozhodně je dnes složitější zajistit peníze na obecní investice. Lidé jsou rovněž náročnější na zastupitele a někdy se domnívají, že
všechno lze okamžitě vyřešit. I zde
jsem optimista a věřím, že se to časem urovná. Podle mého názoru je
nejhorší to, jak vypadá Vinořský
park neboli obora. Bude nutné,
aby se začalo co nejdříve s její revitalizací, protože v příměstské
oblasti nemůže toto území sloužit
jenom úzké skupině ochránců přírody (broučkařům), ale musí být
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i místem odpočinku a rekreace občanů.
K čemu jste za dvacet let
svobody dospěl?
Za dvacet let, ve kterých jsem ve
Vinoři vykonával funkci starosty
16 let, se domnívám, že se život
v naší městské části velice zlepšil,
a to ke spokojenosti jejích občanů.
V této práci pokračuje i současné
zastupitelstvo.
Odpovídá Petr Lichtenberg,
vedoucí oprav leteckých
přístrojů , 42let
Splnila sametová revoluce
Vaše očekávání?
Sametová revoluce splnila moje
očekávání jen částečně. Doufal jsem
že „komouši“ v tu dobu zmizí v propadlišti světových dějin a ne že se
budou znovu spolupodílet na vládnutí v této zemi. Navíc slýchám čas
od času názor, že za „komančů“ to tu
vlastně nebylo až tak špatné.A to někdy bohužel i od generace, která dobu totality nikdy nezažila.
Jak vnímáte změny ve Vinoři?
Změny ve Vinoři vidím s odstupem času víceméně kladně. Velkou naději jsem vkládal do voleb
místního zastupitelstva, když vyhrála ODS. Nakonec se ale ukazuje, že původní převaha straníků
z ODS zvolených po volbách, je semleta „koalicí“ KDU/ČSL a KSČM.
Co se ve Vinoři za tu dobu
změnilo k lepšímu, k horšímu?
Na prvním místě bych asi zvolil
to, co se tu událo k lepšímu. Tím je
asi akce „Nová škola“ neboli přístavba tělocvičny a nových prostor školy. V téměř celé obci se
opravily nebo vybudovaly chod-
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níky. Vzniklo zde středisko Vincent a knihovna, informační centrum. Začalo, nebo se pokračuje
s revitalizací rybníků a potoků.
Zřídila se nová naučná stezka.
V obci se konečně objevily i informační vývěsky. Malé děti se mohou zabavit na několika dětských
hřištích a v mateřském centru.
Naproti tomu je v obci velice kapacitně přeplněná lékařská péče
pro děti, kde jednoho lékaře navštěvují i děti z okolních obcí Satalice, Kbely, Přezletice, Podolanka
a Radonice. Nákupní středisko Norma je také spíše z dob slávy organizací jako byla Včela a Pramen. Na
křižovatce u pizzerie chybí velice
potřebný semafor, neboť v ranních
hodinách je téměř nemožné bezpečně najet na ulici Mladoboleslavskou. Na rozdíl od malých dětí se
místní dorost může scházet tak leda na lavičce v parku, nebo v altánu postaveném obcí pod Normou.
Chybí volně přístupné sportoviště
typu stezky na kolečkové brusle,
skatepark pro teenagery apod.
K čemu jste za dvacet let
svobody dospěl?
Svobody se nám dostalo „zvoněním klíči“. Byla to relativně
snadná cesta, jak svobodu získat,
ale ještě snadnější cesta je svobodu opět ztratit. To si mnozí z nás již
ani neuvědomují. Politici se v zemi střídají jak na běžícím páse, ale
každý z nich nezapomene urvat
pěkný kus majetku pro sebe. Korupce a intriky v soudnictví a nejvyšších státních orgánech jsou na
denním pořádku.
Dospěl jsem ještě k tomu, že
abych uspokojil náklady na pětičlennou rodinu, musím být zaměstnán a k tomu ještě provozovat
živnost. Základní plat ze zaměst-

nání stačí pouze na přežití. Na slibovanou hranici životní úrovně
západních států si budeme muset
ještě velice dlouhou dobu počkat.
Té politické úrovně se asi v Česku
nedočkáme nikdy. Stačí se občas
podívat na přímý přenos z parlamentu. Komu není při této reality
show na zvracení, tak musí mít
velmi silný žaludek! S heslem:
všichni společně do Evropy, ale
každý na jiném koni.
Odpovídá Adam Šůra,
novinář (týdeník Respekt),
30 let
Splnila sametová revoluce
Vaše očekávání?
Bylo mi tehdy devět let, chtěl
jsem se podívat na západ, mít auto na vysílačku, skateboard, džíny
s dírou na koleni, řetízek kolem krku a elektrickou kytaru. Vše z toho
se mi vrchovatě vyplnilo. Už tahle klukovská přání byla ale myslím
projevem touhy po pestřejším, dobrodružnějším a hlavně plnějším
životě, než jaký nabízel k uzoufání
nudný svět reálného socialismu.
Ani tahle touha nezůstala bez
odezvy. Jen to naplnění nevidím
v konzumním harampádí, ale třeba v možnosti svobodně se sdružovat se zajímavými lidmi a snažit
se zlepšovat svět kolem sebe.
Jak vnímáte změny ve Vinoři?
Jsem ve Vinoři příliš krátce na
to, abych mohl významné změny
zachytit. Od starousedlíků každopádně vím, že tu byl na celou obec
jeden telefon, chodníky chyběly,
prostě zmar jako na většině míst
ve východním bloku. Manželka mi
teď ještě připomněla, že Ctěnický
zámek s nynějším krásným parkem byl na spadnutí a sloužil jako

kravín. Když tyhle vzpomínky srovnám s nynějším stavem, tak musím
konstatovat, že změny nelze vnímat
jinak než jako zásadně pozitivní.
Co se ve Vinoři za tu dobu
změnilo k lepšímu, k horšímu?
Pouze odhaduji, že dřív to tak
nebylo, každopádně na dnešní Vinoři oceňuji čilý spolkový a náboženský život. To je možná ještě důležitější hodnota, než ty opravené
chodníky. Předpokládám, že se

zhoršila dopravní situace. Aut, která zabírají místo, ohrožují lidi
a znečišťují vzduch asi hodně přibylo. Nejrušnější silnice Mladoboleslavská tak krájí obec na dvě odtržené části. Přitom právě na
Mladoboleslavské je největší koncentrace restaurací a krámků, takže by ta ulice mohla sloužit jako
místo k spontánnímu setkávání lidí. Rád se zapojím do společného
přemýšlení, jak tuhle neblahou situaci napravit.

K čemu jste za dvacet let
svobody dospěl?
Čím dál tím víc jsem přesvědčen o tom, že svoboda nespočívá
v možnosti „dělat si, co chci“. Svoboda je daleko spíš šancí rozpoznávat a napravovat rozličné zlořády a omezení, které nám brání
žít kvalitní život. Svobodní či nesvobodní jsme do té míry, do jaké
umíme či neumíme chytit tuhle
šanci za pačesy.

Z kronikářských zápisů – jak se Vinořští bavili
Smích je kořením života, to platilo odjakživa. Jenom ty šprýmy
bývaly jiné a s dobou se měnily.
To, co jsem se dozvěděl, si jistě vyžádalo dost přemýšlení a nápaditosti, však posuďte sami. Občané,
o kterých bude řeč, byli sousedé
a nutno poznamenat, že dobří,
i když o různé „pozornosti“, kterými si zpříjemňovali život, nebyla nikdy nouze. Oba byli živnostníci starající se poctivě o své
živobytí. Bydleli v Liberecké ulici
/dnes Mladoboleslavské/. Pan Z.
měl kromě jiného opravnu jízdních kol, pan S.zase obchod s potravinami. Když celý příběh začínal, byla zima a muselo se topit.
Pan Z. pálil všechno co hořelo a tomu odpovídalo i ovzduší, které
sousedi museli dýchat v širokém
okolí. Proto se rozhodl, že spálí
i několik starých vyměněných
plášťů z jízdních kol, které se mu
povalovaly v dílně. Jak se rozhodl,
tak udělal. Teplo v dílně sice měl,
ale co tomu budou říkat sousedé,
o to se nestaral. Sousedovi S. to také nevonělo a začal přemýšlet
o pomstě.To mu nedalo tolik práce, a když v noci okolo všichni spali, vylezl na komín a přikryl jej
sousedovi tabulkou skla. Když

druhý den ráno učedník zatápěl,
nekouřilo se z komína, ale z kamen a všechen kouř šel dovnitř do
dílny. Unikal i na ulici a vypadalo
to, že dílna hoří. Pan Z. byl hlava
bystrá a brzy zjistil, proč kamna
netáhnou a bez dlouhého rozmýšlení správně usoudil, kdo je autorem toho vtípku. Odplata a pomsta, kterou vymyslel, byla
skutečně originální, i když poněkud drsná. Když se po nějaké době na příhodu s kamny pozapomnělo, nastal čas odplaty. Pan Z.
vymyslel a sepsal na p.S. úmrtní
oznámení se všemi údaji o pohřbu
a dnu jeho konání a nechal ho vytisknout. Poslal ho vzdáleným příbuzným a těšil se, co se bude dít.

O tom všem neměl p. S. nejmenší
tušení. Jaké bylo jeho překvapení,
když v den pomyslného pohřbu
přijeli vzdálení příbuzní v černém
a s pohřebním věncem a pan S.
měl krám otevřený a hbitě po něm
pobíhal. Veliké překvapení bylo
na obou stranách. Tehdy ještě nebyly v domácnostech telefony jako dnes, a tak ověřování zpráv nebylo tak jednoduché… Pomsta se
povedla, krátce na to se všechno
vysvětlilo, skončilo to podáním ruky na usmířenou a Vinořští se zasmáli. Nějaký čas se o tom ve Vinoři i v okolí vyprávělo, až se na
událost zapomnělo a život šel
dál...
/ fi /
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Ze Ïivota Vincenta a Bubliny

Seminář „Agrese a vzdor u dětí“

Kurz předškolák
Lekce jsou zaměřeny na rozvoj jemné a hrubé motoriky, grafomotoriky, zrakového, sluchového a hmatového vnímání, rozvoj řeči a paměti, předpočtářské
a předčtenářské dovednosti. Vše poskládané tak, aby
se soustředění střídalo s hrou a relaxací. Příprava ke
zvládnutí trivia.

Co si počít s dětskou agresí a vzdorem? Na tuto
i jiné otázky odpověděla ve Vincentu ve čtvrtek
11. 2. 2010 dětská psycholožka PhDr. Ilona Špaňhelová. Maminky mohly besedovat a klást nejrůznější
otázky na dané téma. O děti bylo postaráno v herně
MC Bublina.
Určitě to nebyla poslední akce pořádaná místním
občanským sdružením Škovínek, www.skovinek.cz.
Na březen je připraven celodenní seminář o komunikaci mezi dítětem a rodiči, dále pak dopolední přednáška na téma sourozeneckých vztahů.
Výtvarná středa

Šikulkové

Takto cvičí děti v mateřském centru Bublina,
kurz Šikulkové
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V MC Bublina probíhají výtvarné středy pod vedením pí. Moniky Lichtenbergové. Ve středu 24.února
2010 proběhl závod želviček.

Hudební škola YAMAHA
Hudební školy YAMAHA působí
po celém světě a patří se svými
700.000 žáky a 20.000 učiteli
k největším organizacím svého
druhu. Vznikly v Japonsku v roce
1954, od roku 1967 fungují v Německu a od roku 1994 působí
v České a Slovenské republice. Zásada Hudební školy YAMAHA zní:
„Není nehudebních lidí. Jsou jen
nerozvinuté talenty!“
Dnešní nabídka Hudební školy
YAMAHA představuje široké spektrum vyučovacích oborů pro děti
již od 4 měsíců. Obsáhlé vyučovací koncepty a metody odpovídající věku dětí umožňují, aby právě
otevřená „vývojová časová okna“
byla optimálně využita.

Ve čtvrtek 4. 3. proběhl v MC Bublina dětský karneval a zahrálo
divadélko Krab představení „Tučňákův výlet.“ I.B.
OTEVÍRACÍ DOBA MATEŘSKÉ CENTRUM BUBLINA
Po 9.00 – 13.30
Út 9.00 – 12.00
Čt 9.00 – 12.00
a 15.00 – 17.00
St 9.00 – 12.00
Pá 9.00 – 12.00

Beseda s cestovatelem Jiřím Zítkou 21.ledna 2010 – Beringova úžina
Nápad Jiřího Zítky, přeletět Beringovu úžinu spojující Rusko
s USA (úžina mezi Aljaškou a Čukotkou) na motorovém rogale se
podařilo zrealizovat v roce 1992.
Spolu se svými přáteli se vydal za
dobrodružným a ojedinělým přeletem.
Jiří Zítka je dlouholetým reprezentantem České republiky v ultralehkém létání. Je jedním z nejlepších a nejzkušenějších pilotů
motorových závěsných kluzáků
(rogal) světového měřítka. Kromě
své reprezentační kariéry je vášnivým dobrodruhem, cestovatelem a fotografem. V roce 2000 se
zúčastnil úspěšného pokusu o přelet osmitisícovky. Tou horou byla
Annapurna (8 091 m.n.m.). Při
tomto přeletu dosáhl s ostatními
výhradně českými členy týmu
s motorovými rogaly výšky, která
by stačila i na přelet nejvyššího vrcholu světa – Mount Everestu

(8 848 m.n.m.). Člen expedic Himalaya High 1993 a Himalaya
High 2000, dále leteckých expedic
v Africe, na Aljašce, Čukotce, Floridě, Islandu, Kamčatce, Mongolsku a na Sibiři. Jiří Zítka je též
spoluautorem několika filmů z pro-

středí extrémního létání. Jeho příběhy byly námětem knihy Břetislava Dirtycha Svět pod barevnými křídly, která se dočkala již
druhého vydání.
„Proč létat na rogale přes Beringovu úžinu, proč létat na Kam-
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čatce,proč se pokoušet přeletět
Everest, Severní pól, Středozemní
moře, proč pozorovat islandské
vulkány právě očima ptáků? Dnes
ve věku kosmonautů?
Odpovídám podobně jako anglický horolezec Mallory: Protože
jsou. A dodávám: Protože rád poznávám nové kraje a lidi a věřím

na kamarádství a přátelství. Známí se mě občas ptají: to ti nestačí
že ses jednou pořádně dolámal?
Přiznávám, stačí. Ale když si při
chytání ryb zlomíte ruku, přestanete proto rybařit? Na Aljašce redaktor časopisu Nome Nugget vyzvídal, jestli jsem opravdu tak
odvážný, anebo spíš blázen. Těž-

ká odpověď. Asi od každého trochu.
Za nejpodstatnější však považuji touhu něco dokázat, něco nebo
někoho překonat, jít za svým cílem.
Když je taková touha dostatečně
silná, zpravidla se jí podaří uskutečnit.“
Jiří Zítka

Beseda s cestovatelem Jiřím Zítkou 18.února 2010 – Okřídlení blázni, Himaláje
Myšlenka létat nad himalájskými osmitisícovkami na motorovém rogale napadla
pilota a dobrodruha Čechoameričana Jana
Béma při návštěvě Nepálu v roce 1987. V roce 1993 zorganizoval výpravu s cílem přeletět nejvyšší horu světa Mount Everest. Závada na speciálně upraveném motoru,
který při zkouškách dokázal vynést křídlo
do výšky přes osm kilometrů, však přelet
Everestu znemožnila. Výprava přesto dosáhla světového prvenství – Jiří Zítka na rezervním křídle se standardním motorem
překonal jako první sedmitisícovou Ama
Dablam poblíž Mount Everestu.
Beseda s malířkou a spisovatelkou Ivou Hüttnerovou v Klubu seniorů
V pondělí 8.2.2010 uspořádalo
kulturně vzdělávací centrum Vincent pro Klub seniorů besedu
s herečkou, malířkou a spisovatelkou Ivou Hüttnerovou.
Vystudovala DAMU – obor herectví u prof. O. Sklenčky. Malovat
začala v prvním angažmá v Karlových Varech, kde měla r. 1974 i první výstavu.
Hrála v Divadle Na Okraji, Pod
Palmovkou, Divadle Josefa Dvořáka, Na Fidlovačce. Navrhovala
kostýmy, jevištní dekorace a plakáty pro různá divadla a televizní
pořady. Dodnes realizovala na
200 autorských výstav v Čechách,
na Moravě, na Slovensku, ve Stockholmu a v New Yorku.
Její obrazy jsou součástí stá-
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lých expozic naivního umění
v Paříži a Hamburku a je evidována v zahraničních encyklopediích např. v Japonsku, Francii
a Švédsku. Vydala tři autorské
knihy – Obrázky z lásky, Domácí Štěstí, Jak Upír Uršulín o zuby
a ke štěstí přišel – a ilustrovala
řadu dalších knížek od různých

autorů. Šest let moderovala a autorsky vytvářela pořad Domácí
štěstí v České televizi, v současné době moderuje v ČT pořad
Barvy života speciál, má ráda
staré dobré časy a je sběratelkou
starých předmětů z domácnosti,
zejména textilií. Její největší zálibou je ale zahrada.

Beseda žáků ZŠ ve Vinoři s paní Holasovou ve Vincentu
V pátek 18.ledna 2010 navštívili žáci 6.a 7. tříd ZŠ ve Vinoři kulturně-vzdělávací centrum Vincent,
kde proběhla beseda s pí. Holaso-

vou. Žáci měli možnost zeptat se na
věci týkající se výcviku vodících
psů pro zrakově postižené spoluobčany, každodenní problematiky

zrakově postižených a na závěr besedy byl promítnut film o výcviku
vodících psů ve Výcvikovém středisku v Praze-Jinonicích.

V pátek 12. února 2010 nás podruhé navštívila zrakově postižená
paní Holasová se svým vodícím
psem Onixem ze Střediska výcviku
vodících psů v Praze–Jinonicích
(www.vodicipsi.cz) a uspořádala
besedu tentokrát pro žáky osmé

a deváté třídy ZŠ Vinoř ve VINCENTu. Byl jsem velice překvapen,
když jsem pí. Holasovou se psem
Onixem přivezl autem do Vinoře.
Zaparkoval jsem auto, pomohl vystoupit pí. Holasové a když jsem
otevřel dveře u kufru auta, pes

Onix vystoupil a pamatoval si cestu z parkoviště k budově VINCENTu. Podotýkám, že zde byl teprve
podruhé v životě. Paní Holasová
poté při besedě se žáky potvrdila,
že vodící pes má výbornou paměť.
Vít Mokrý

Orientální tance ve Vinoři
Ve středu 10.února 2010 od 18 hodin proběhla ve
Vincentu první seznamovací hodina s kurzy orientálního tance. Kurz povede pí. Dominika Nesládková, začínáme 24. 3. 2010 (18–19 hod. začátečnice,
19–20 hod. mírně pokročilé). Zájemci o kurz orientálního tance ve Vinoři hlaste se u paní Nesládkové
www.djamila-ruya.cz, info@djamila-ruya.cz
tel: 776 714 718
nebo přímo ve Vincentu: vincent@praha-vinor.cz,
tel: 286 851 181, mobil: 720 513 756
Přijďte se podívat na vystoupení skupiny pí.Nesládkové Djamila Ruya – orientální tance v neděli
21. března 2010 na Velikonoční jarmark, areál stavebnin Václav Dlabač, Mladoboleslavská ulice.
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Pět důvodů, proč Češky
milují orientální tanec:

Přednáška Ing. Gajdy v Klubu seniorů

1. Sólo pro ženy
Najít šikovného tanečního partnera dá v Čechách zabrat. Břišní tanec dává prostor jednotlivcům
užít si tanec po svém. Orientální
tanec navíc dává spoustu možností – mnoho stylů, provedení, obtížností, kombinací – a tudíž prostor pro vlastní fantazii.
2. No stress
Pohoda, uvolnění, relaxace – to
přináší orientální tanec. Díky němu zapomeneme na všední starosti, veselá hudba vykouzlí úsměv na
tváři. Břišní tanec nám zkrátka prospívá po všech stránkách, o mnohých zdravotních účincích nemluvě.
3. Vůně exotiky
Český folklór už dnes nikoho nenaláká, ale tradiční tance ze širokých pouští? Neodolatelné harémové tanečnice, oázy a moře
působí jako vábidlo pro všechny
ženy i muže.

V pondělí 25.ledna 2010 uspořádal Vincent pro Klub seniorů přednášku ing. Gajdy na téma finančního poradenství. Senioři se mohli zeptat ing. Gajdy na věci týkající se důchodového pojištění, penzijních fondů a stavebního spoření.
Poděkování HZS Stalice

4. Pohádkové kostýmy
Stát se na chvíli princeznou v nádherných třpytivých kostýmech zatoužila snad každá žena už jako
malá. Pestré barvy, vhodný střih
a odhalené bříško promění ženu
v krásnou tanečnici.
5. Sexy vzhled
Orientální tanečnice na sebe okamžitě strhne pohledy všech diváků. Stane se perlou parketu, od
které nelze odtrhnout oči. Muži ji
obdivují a ženy jí závidí. Stačí překonat počáteční ostych. Získat sebevědomí? Zhubnout tancem? Cítit se přitažlivá? To všechno umí
orientální tanec.
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V úterý 19.ledna 2010 přijel HZS Satalice odstranit sníh ze střechy Vincenta, který ohrožoval svým pádem občany přicházející do kulturně
vzdělávacího centra.

Děkujeme tímto HZS Satalice za pomoc.

Místní knihovna
Od ledna 2010 je trochu pozměněná otevírací doba v knihovně. Podle statistického výkazu za celý rok 2009
v době od 19 do 20 hodin navštívilo knihovnu jen 50 lidí. Naopak děti ze školy si stěžovaly, že v době polední přestávky je knihovna zavřená, proto jim chceme vyjít vstříc.

Úterý: 13 – 18 hodin

Čtvrtek: 9 – 11 a 14 – 19 hodin

Knižní přírůstky I.čtvrtletí 2010
Daniel Easterman
•„K“
M. Viewegh
•Povídky o lásce
Moro Javier
•Indická princezna
Z. Frýbová
•Otcem i matkou proti své vůli
Coelho Paulo
•Vítěz je sám
Gibsonová
•Řekni mi pravdu
Szalaiová
•Tajná zahrada lásky
Naučná literatura
Pollak Kay
•Žádná setkání nejsou náhodná
Minns Sue
Co jsou to spřízněné duše
Gardner Gerald
•Moderní čarodějnictví
Beníšková
•Když dítě lže
Michael Balík
•Vysušování zdiva v příkladech
Richter Robert
•Kniha pro tatínky
Currivan Jude
•Osmá čakra
John Gribbin
•Pátrání po velkém třesku
Pro děti
Lisi Harrison
•Dívčí parta

Jordan Sonnenblick
•Bubny, holky a nebezpečný
koláč
Gordon Williams
•Volný pád do Podzemí
Paul Harrison
•Zlatý kompas
Čtyřlístek kniha
•Muž z budoucnosti
Čtyřlístek kniha
•Poklad kapitána Kyda
Dary z nakladatelství EGMONT
•Prasátko a jeho velký příběh
•Bolt
•Ovocná hostina
•Všude dobře, doma nejlépe
•Stanování v lese
•Moje první kniha vody
•Moje první kniha ptáků
•Moje první kniha květin
•Moje první kniha nebe
•Pozor na Buráka!
•Pedro
•Tři malá prasátka
Ostatní dary
Carola Kessel
•Čarodějky
Kathryn Smith
•Prasátko Pepík
Prošková
•Jak se oblékají zvířátka

Jiří Žáček
•Kamarádi zvířátka
Ondřej Sekora
•Ferda mravenec – úkoly
Maxtrone
•Den oslíků
•Tluče bubeníček
Encyklopedie
•1000 nápadů a rad
•Objevujeme svět,
•Svět přírody,
•Svět vědy a techniky
Noc s Andersenem

V pátek 26. března 2010 od
18.00 hodin, v místní knihovně,
proběhne třetí ročník.
Vítáme všechny malé Anderseny a Andersenky, avšak v případě
velkého zájmu budou mít přednost děti, které navštěvují vinořskou knihovnu.
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Obãanské sdruÏení ·kovínek
a mateﬁské centrum Bublina
nabízí jednodenní kurz pro rodiãe:

KOMUNIKACE MEZI RODIâI A DùTMI
Místo konání: Vincent – Vinořské kulturní a vzdělávací centrum,
Opočínská 364, Praha 9 – Vinoř
Termín: 20. 3. 2010
Čas: 9.30 – 16.00 (možný vstup je od 9.00 hodin)
Lektorka kurzu: PhDr. Ilona Špaňhelová – dětská psycholožka (www.spanhelova.cz)
Cena: 1 700,- Kč
Termín přihlášení do 14. 3. 2010 na telefonu 736 244 774 nebo na emailové adrese
info@skovinek.cz (na tuto adresu je možné směřovat i jakékoliv dotazy),
informace naleznete též na www.skovinek.cz. Počet účastníků kurzu je omezený – max. 10.
Platba: převodem na účet číslo 485 962 5001/5500, variabilní symbol 2003, do zprávy pro příjemce uveďte prosím vaše příjmení. Platbu proveďte, až vám bude potvrzena vaše účast mailem
nebo telefonicky. Doklad o zaplacení vám bude vystaven v průběhu kurzu.

Program kurzu:
9.30 – 11.00

Obecně o komunikaci, komunikace verbální a neverbální, komunikace manipulativní, agresivní, pasivní – ze strany dítěte i rodiče (co u druhého vyvolává, jak se
pozná, jak na ni reagovat…)
Komunikace a agrese, nerozhodnost, vyhrožování nebo napětí dospělého (někdy
v pozdějším věku i dítěte)…

11.15 – 12.45 Specifika různého období dítěte (a co s tím …), umění říkat si pozitivní věci, správně žádat dítě o něco
Eysenckův osobnostní dotazník
12.45 – 13.30 Pauza
13.30 – 14.30 Dítě a odmítání proseb, přání, požadavků (z obou stran – i ze strany dítěte i dospělého…, co to dělá s matkou, otcem, dítětem, jak na to reagovat)
14.45 – 15.45 Kritika (jak umět říkat kritiku dítěti, od kterého věku ji používat, jak ji přijímat, jak
být nebo nebýt pro kritiku otevření i ze strany dítěte, co kritika vyvolává u člověka)
15.45 – 16.00 Hodnocení kurzu, vyhodnocení Eysenckova dotazníku

Další informace
Storno podmínky: v případě písemné omluvy do 14. 3. (mailem) bude uhrazená záloha vrácena
v plné výši. Po tomto datu bude uplatněn 50% storno poplatek.
Při kurzu budou k dispozici studené a teplé nápoje, lehké občerstvení, oběd není zajištěn.
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Hledáme aktivní maminky
které nám budou schopny jakkoli
pomoci s programem či organizační
stránkou mateřského centra
(cvičení, rytmika, výtvarná činnost,
divadélko, zpívánky atd.).
Umíte-li cokoliv o čem si myslíte,
že by mohlo zajímat i ostatní,
dejte nám prosím vědět.
Děkujeme
mobil: 720 513 756
tel.: 286 851 181
vincent@praha-vinor.cz

VINCENT

vinořské kulturní a vzdělávcí centrum
Opočínská 364, 190 17 Praha – Vinoř
Kontakt:
Vít Mokrý, manažer
tel. 286 851 181 nebo 720 513 756
e-mail: vincent@praha-vinor.cz

Kulturní a vzdělávcí centrum Praha – Vinoř

NABÍZÍ SVÉ PROSTORY
K PRONÁJMU
cena dohodou
dle rozsahu a charakteru akce
mobil: 720 513 756
tel.: 286 851 181
vincent@praha-vinor.cz

VINCENT
A MATEŘSKÉ CENTRUM BUBLINA

Ještě jsou volná místa v kurzech:

◗ ŠIKULKOVÉ
◗ KERAMIKA HROU
◗ JAZYKOVÉ KURZY – AJ, NJ

KURZY JÓGY
❖ kurzy jógy proti bolestem zad
❖ tělesná a dechová cvičení
❖ relaxace

KDY:
vždy ve čtvrtek 18–19 hodin
začínáme 18. 3. 2010

KDE:
Vincent, Opočínská 364
Praha 9–Vinoř
Cena za 12 lekcí CZK 1.200,S sebou volný cvičební úbor, ručník.

Ve Vincentu probíhají
od pondělí do čtvrtka
ve večerních hodinách

JAZYKOVÉ KURZY

Přihlášky zasílejte:
Mgr. Bohumila Kohoutová
mobil: 736 750 294, Devibk@seznam.cz
nebo:
tel: 286 851 181, mobil: 720 513 756
vincent@praha-vinor.cz
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Ze Ïivota ‰koly

● Zápis do prvního ročníku základní školy – byl ve středu 3. 2.
a ve čtvrtek 4. 2. 2010 poprvé
v prostorách nové přístavby. Mach
a Šebestová ze III. B přivítali celkem 67 dětí, 8–14 bude žádat o odklad, nastoupit by tedy mělo minimálně 53 prvňáčků. Budou
otevřeny dvě nebo tři třídy prvního ročníku, podle skutečného počtu odkladů. Prosíme rodiče, aby
své rozhodnutí ohledně odkladu
sdělili škole co nejdříve, abychom
mohli definitivně rozhodnout
o počtu prvních tříd, zajistit učitele, vybavení tříd, pomůcky. Pravděpodobnější jsou 3 první třídy.

Sport

● Zápis do mateřské školy – bude

● 15. 12. 2009 na Satalické laťce ve

17. a 18. 3. 2010 od 13 do 17 h.
K zápisu je potřeba občanský průkaz zákonného zástupce, který má
trvalé bydliště ve Vinoři nebo spádové obci – dítě brát s sebou nemusíte. Přijímat budeme cca 45–50
dětí v závislosti na počtu odkladů
školní docházky. Blížší informce
na www.zsvinor.cz oddíl mateřská škola.

skoku vysokém jsme prakticky vyhráli co se dalo. Ozdobou byly rekordy školy Petra Kincla – 165 cm
a Veroniky Slunéčkové – 150 cm.
● 17. 12. 2009 jsme uspořádali
badmintonový turnaj pro rodiče
s dětmi (děti z kroužku skupin
B a C). Zúčastnilo se 19 dvojic, boje byly dramatické a napínavé. Podrobné výsledky naleznete na
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www.zsvinor.cz /aktuální informace/sportovní aktuality.
● 18. 12. 2009 proběhl v naší tělocvičně XXIV. ročník tradičního
vánočního turnaje ve stolním tenise za účasti škol ze Satalic a Kbel.
1. místo získala Lucka Klempířová
v kategorii starších žákyň, druhá
místa vybojovali D. Hajko, K. Boudová a D. Neumannová, 3. byla L.
Brožová.

● Badminton – na posledním kraj-

ském žebříčkovém turnaji kategorie U15 (do 15 let) zvítězili D.Brabec ve dvouhře, Brabec – Hubáček
ve čtyřhře a Brabec – Klempířová
v mixu. Všichni tři se tak kvalifikovali na celostátní turnaj do
Břeclavi. Na medailová umístění
zde dosáhla i V. Slunéčková. V so-

botu 27. 3. od 9 h se v naší tělocvičně koná krajský přebor této kategorie. Půjde o medaile a postup
na mistrovství republiky. Srdečně
zveme diváky.
Ovoce do škol
Projekt „Ovoce do škol“ – vyhlásilo MŠMT, žáci prvního až pá●

tého ročníku budou 1x týdně dostávat zdarma čerstvé ovoce, zeleninu nebo přírodní šťávu. Naše
škola se do projektu přihlásila.
Připravujeme
● Na přelomu května a června se

22 žáků zúčastní poznávacího zájezdu do Anglie.

Školní divadlo „Housle na stromě“
Školní divadlo Housle na stromě s velikou chutí a nasazením nastudovalo pohádku Mrazík. Cesta
od prvního čtení scénáře až po vystoupení v karlínském divadle
Spektrum byla velice krkolomná
a někdy se nám zdálo, že TO ani
nedokážeme... ale po 3 měsících
jsme měli generální zkoušku.
První veřejné vystoupení jsme
absolvovali u sousedů v Praze 9 –
Kbelích. Na velkém jevišti ve venkovním amfiteátru jsme si poprvé
vyzkoušeli, co to obnáší hrát venku (v mrazu), mluvit na mikrofony, tancovat a zpívat, zaujmout
a pobavit publikum.
Velká premiéra nás čekala ve
VINOŘI na vánočních trzích u kostela. Za milé podpory příbuzných,
kamarádů, učitelů a všech těch,
kteří divadlu fandí, se nám podařilo dostat ze sebe to nejlepší...
Pohádka mnohé pobavila a rozesmála, babičky spolehlivě rozplakala a ani velmi hlasité hýkání
osla ze živého betléma nevyvedlo
Ivánka (v podání Matěje Dragouna) z míry a dál usilovně hledal
svou Nastěnku (Nina Mrázková).
Pohádkový příběh jsme představili téměř všem vinořským dětem. V lednu Baby Jagy – dvojčata a jejich pomocníci – hroziví
loupežníci malinko vystrašili, ale
určitě i rozesmáli děti z mateřské
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lo a i těm nejotrlejším, které hned
tak něco nepřekvapí, "spadla brada" překvapením a s velkým zaujetím sledovali, co jejich kamarádi
ze třídy dokážou.
20. 2. 2010 byl velký den divadla Housle na stromě. Hráli jsme
v opravdovém divadle s černou sametovou oponou, kostýmy jsme si
oblékali v šatně pro herce, líčili
jsme se u velkých zrcadel... zvláštní atmosféra a vůně líčidel nás
všechny okouzlila a „nastartovala“
ke skvělým hereckým výkonům.

školky. V rámci projektu „Škola
školce“ herci a herečky školního
divadla hráli pro 80 malých školkáčků. Po vystoupení se všichni
herci vydali mezi diváky a navzájem si sdělovali dojmy a pocity
z představení. Malé děti nejvíc zajímaly rekvizity jako např.nosy Ježibab a Ivánkova mědvědí hlava...
V únoru nás čekaly dvě zatěžkávací zkoušky: hrát před staršími
spolužáky, tj. dětmi ze 4., 5., 6.
a 7. tříd. a předvést pohádku v karlínském divadle Spektrum. Před
spolužáky se představení podařiLyžařský výlet Vinoří po 20 letech
V úterý 12. ledna 2010 se uskutečnil výlet běžkařů ze základní
školy, o kterém pan učitel Sýkora
prohlásil, že je to první výlet po
dvaceti letech ve Vinoři. Výletu se
s námi zúčastnilo ještě dalších
5 spolužáků a pan učitel.
Ze skladu jsme po roce vytáhli
staré, zaprášené běžky, namazali
jsme je a mohli jsme vyrazit napospas zasněžené přírodě. Došli
jsme k Ctěnickému háji, kde jsme
nasadili běžky a vyrazili jsme. Na
konci lesa na nás čekal krutý ko-
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Následoval velký potlesk ze zcela
zaplněného hlediště... euforie a radost, potlačované slzy dojetí z podařeného představení... Zvládli
jsme to!
S Mrazíkem (a snad i s celou zimou) se rozloučíme v březnovém
představení pro děti z I. st. ZŠ
(1.–3. tř.). Přizveme také nejmenší děti z vinořského mateřského
centra Bublina. Doufáme, že se
příběh o lásce a pýše, laskavosti
i chamtivosti všem líbil.
Soňa Tomková

pec, který jsme museli povinně
sjet aspoň dvakrát. Po dlouhém
přemlouvání pana učitele jsme se
odhodlali a kopec sjeli . Po prvním
pokusu byli všichni potlučeni
a obaleni sněhem, ale nevzdali
jsme se a zkusili jsme to znovu! Nakonec všichni kopec zdolali. Po
krátké přestávce jsme vyrazili dál,
kolem Ctěnického zámku a přes
pole do Přezletic. Když jsme dorazili do Přezletic a projeli několika
ulicemi dostali jsme se zpět k lesu.
Lesem jsme se vrátili až na místo,
kde jsme běžky nasadili. Sundali
jsme si je a vyrazili po zasněženém
chodníku zpátky ke škole. U školy
znaveni po dvou hodinách jízdy
jsme po výkřiku Petra Petrilaka:
„Dřepkyns,“ ulehli do peřin bílého
sněhu.
Prohlásili jsme, že to byl nejlepší tělocvik za celou naší školní
docházku, a tímto článkem také

běžkách a užít si sněhu a spousty
legrace s našimi spolužáky.
Žákyně deváté třídy: Veronika
Boušová a Kateřina Myšičková

chceme poděkovat panu učiteli Sýkorovi, že nám umožnil i mimo lyžařský výcvik, který se bohužel letos nekonal, strávit chvíle na

Na výlet se vypravili i žáci nižších ročníků.

Ze Ïivota vinoﬁské farnosti
Úvodní slovo duchovního správce
Po těch přívalech sněhu jsme se
všichni těšili na jaro. A znova jsme
svědky toho krásného „probouzení
se“ přírody k životu – tráva, pampelišky, listy stromů... Neberme to
samozřejmě. Kéž umíme žasnout
– jak je to krásné!!
K jaru patří Velikonoce. Izraelité žasli, že opravdu vyšli z egyptského otroctví pod vedením Mojžíše. Viděli mocné skutky, žasli
a věřili Hospodinu, který učinil
všechno, co slíbil.
Na památku těch významných
událostí slavili každoročně Velikonoce – pesach. I Ježíš je rád slavil se svými přáteli: Jedli nekvašené chleby, beránka pečeného na
ohni, hořké byliny, pili víno. Ta
večeře má jistý řád – při ní se vy-

práví, jak to bylo v Egyptě a jak Bůh
je skrze Mojžíše vyvedl „mocnou rukou“. (Chceme si to letos na Zelený
čtvrtek připomenout nejen při bohoslužbách, ale i s opravdovými pečenými beránky na farním dvoře).
Ježíš při této večeři ustanovil to,
co my křesťané konáme na jeho
památku. A hlavně: zvítězil nad

smrtí a chce i nás připojit k tomuto vítězství.
To vše budeme znovu slavit i letos o Velikonocích. Zvu vás srdečně k tomuto slavení. Sluší se poděkovat Tomu, který nás osvobodil
z otroctví smrti.
Pravdivé prožití Velikonoc
přeje Váš farář Pavel Jančík

Přehled bohoslužeb v kostele Povýšení sv. Kříže ve Vinoři:

Zelený čtvrtek
Velký pátek
Bílá sobota
Velikonoční neděle
Velikonoční pondělí

1. dubna v 18 hodin
2. dubna v 18 hodin
3. dubna ve 20 hodin
4. dubna v 9 hodin
5. dubna v 9 hodin
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Krize otevírá srdce lidí
Putování tří králů
Dne 3.1. 2010 u vrat domů ve
Vinoři a v Satalicích, Přezleticích,
Dřevčicích a Cvrčovicích prvně zazněly tóny písně: „My tři králové
jdeme k Vám, štěstí zdraví vinšujem Vám...“
Dveře většiny domů nezůstaly
zavřené. Tříkrálová sbírka ADCH
Praha, probíhající již podesáté, ve
Vinoři podruhé, letos podporuje
tyto projekty:
1. Stavební úpravy v charitním domě pro seniory v Mukařově. (Kapacita domu je 42 lůžek, dům je
přístupný i pro imobilní osoby, poskytuje se zde celá řada sociálních
služeb určených seniorům.)
2. Provoz azylového domu sv. Terezie v Praze 8 Karlíně. (Dům poskytuje krátkodobé i dlouhodobé
ubytování mužům i ženám bez domova. Kapacita je 50 lůžek. Součástí nabízených služeb je také
charitní poradna pro lidi v nouzi.)
3. Podpora chudých dětí v Bělorusku. (Projekt pomoci dětem je
realizován ve spolupráci s běloruskými diecézními Charitami
v Grodnu a Vitebsku).
4. Stavba základní školy v Kitule –
Uganda. (Výstavba začala v květnu 2009 a byla otevřena v únoru
2010. Kapacita školy je 400 studentů v 8 třídách – od předškolní
výuky po závěrečnou 7. třídu. Ve
škole bude také centrum osvěty
i pro okolní komunitu. Zároveň se
stane centrem pro děti, které se
z různých důvodů formálního
vzdělávání neúčastní.)
Sbírku zajišťovalo v naší lokalitě celkem 5 skupin koledníků, 9
dospělých, 23 dětí. Pokladničky
zapečetěné Magistrátem hl. města Prahy byly letos mnohem pl-
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nější než v loňském roce. Lidé dávali s úsměvem a bez výzvy. Nápis
K+M+B 2010 – staročeské požehnání – za písně Dej Bůh štěstí tomu domu, ozdobil dveře mnoha
desítek bytů, obchodů, restaurací, radnice, pošty i Normy. Tříkrálové koledování bylo ukončeno
7. 1. 2010. Při sbírce se v letošním
roce vybralo 18 230 Kč (trojnásobek loňské částky), v celé Praze
2,013.119,11Kč. Další podrobnosti

si můžete přečíst na www.trikralovasbirka.cz.
Všem dárcům děkujeme nejen
za finanční pomoc, ale i atmosféru, která umí pohladit po duši
a vytváří mezi lidmi pocit sounáležitosti a dobré vůle. Doufáme, že
nás bude provázet celým rokem
2010 a v ní zůstane i trochu té nevšední laskavé atmosféry Vánoc.
Ing. Mgr. Marie Nováková
koordinátor sbírky

Pomoc pro Haiti
V lednu uspořádala Charita ČR
veřejnou finanční sbírku na pomoc Haiti. Do konce února se vybralo téměř 41 milionů Kč, z toho
skoro polovina ve sbírkách při bohoslužbách v neděli 24. ledna
2010. Ve vinořském kostele a satalické kapličce věřící darovali dohromady 20 700,- Kč.

Adventní koncerty 2009
Od návštěvníků adventních koncertů v místním kostele přibylo na
konto na opravu varhan 23.220,- Kč.
Dne 1. února 2010 zahájila výuku nově postavená Základní škola
sv. Jana Nepomuckého v ugandské
Kitule, kterou z příspěvků dárců
z celé České republiky zbudovala
Arcidiecézní charita Praha. Z Vino-

ře jsme odeslali 700,- Kč, které jsme
obdrželi za vánoční přáníčka od návštěvníků adventních koncertů.
Přáníčka vyráběly děti z výtvarného kroužku ZŠ a děti z farnosti.
Děkujeme všem dětem i dospělým, kteří se zapojili do těchto charitních akcí. Rovněž patří dík i všem
dárcům.
Ludmila Obručová

Pouť do meditační zahrady v Plzni
Římskokatolická farnost ve Vinoři připravuje na sobotu dne 22.
května pouť do Plzně, kde navštívíme především meditační zahradu,
kterou založil pan Luboš Hruška, bývalý politický vězeň. Meditační zahrada s památníkem obětem zla je
místem naděje, pravdy, odpuštění

a usmíření. Místem pro vzpomínku na všechny oběti zla, pro načerpání síly a pokory do všedního
dne. Místem pro ozdravění duše
člověka…
Více se můžete dozvědět na adrese:

Zveme srdečně všechny, kdo by
se k nám chtěli připojit.
Zájemcům, kteří se přihlásí u P.
Pavla Jančíka osobně na faře nebo
na tel.: 286 850 415, sdělíme podrobnější informace.

http://protikomunisticke.misto.cz/kamenzalu /plzen/pamatnik.htm
Ze Ïivota spolkÛ

Slavnostní sedění obce baráčnické Na Rychtě ve Vinoři
16. 1. 2010 se konalo slavnostní sedění, které začínalo ve 14:00 hod. Celkem bylo přítomno 49 tetiček, 6 sousedů a 6 hostů z Brandýsa n. L., Líbeznic,
Hoštic a Vrábí, a také členky skupiny
UPANIŠADY, které všem přítomným zazpívaly. Sedění zahájila rychtářka tetička
Jaroslava Patrasová, která přivítala hosty a všechny přítomné. Uctili jsme památku zesnulých, zhodnotili činnost za
rok 2009 a zveřejnili pokladní zprávu.
Hlavním programem byly volby nového konšelstva. Funkci rychtářky vykonávala od roku 2004 tetička Jaroslava Patrasová, která rezignovala na
funkci vzhledem ke svému zdravotnímu
stavu. Díky její práci získala v prosinci
2009 Obec baráčníků J. A. Komenského
ve Vinoři ocenění starosty a zastupitelů MČ Praha – Vinoř za obětavé udržování tradic. Novou rychtářkou byla zvolena tetička Dana Kudlová, která
doposud vykonávala funkci syndičky.
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Nově zvolené konšelstvo:
Rychtářka – Dana Kudlová
Místorychtářka – Helena Kaboňová
Berní – Věra Rudolfová
Vzdělavatelka – Petra Ševčíková
Syndička – Jana Kubištová
Gratulantka – Jaroslava Patrasová
Slídilka – Věra Bartůňková

Slídilka – Jaroslava Kubrová
Škrabačka – Miluše Polívková
Hospodyňka – Jaroslava Dvořáková
Hospodyňka – Květa Havrdová
Pantatínek – Drahoslav Horák
Paňmaminka – Hana Vaňková
Paňmaminka – Olina Kaplanová

Slib nově zvolených zástupců provedl místorychtář XVI. župy soused Veselý. Tetičky připravily pohoštění
a pro dobrou náladu zahrál a zazpíval pan Václav Vorlíček.
Dana Kudlová

Dne 13.2.2010 proběhla v Líbeznících volba nového vedení XVI. župy Obce baráčnické,
které se zúčastnili i zástupci vinořských baráčníků.
Masopust Na Rychtě 22. února
Klub seniorů spolu s baráčníky uspořádal opět po roce maškarní veselici. Napjatě jsme čekali
kolik bude masek, a jak se budou
líbit. Máme velkou fantazii, kterou
umíme proměnit ve skutky, umíme vzít za práci, ale také se dobře
bavit. Naší veselici navštívil bezruký pirát, potápěč, dvě princezny
z Indie, kominík, tři čarodějnice,
slečna z třicátých let v nočním
úboru, kočička, pan Tau, indiánský pár, čtyři piráti z Karibiku a nakonec přišel malý šašek, který se
nás vůbec nebál. Nálada byla vel-
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mi veselá, tančilo se, zpívalo se
a na klávesy hrál pan Vorlíček.
Jsme dříve narození, ledacos nás
bolí, ale v našem kolektivu na všechno zapomínáme. Již se těšíme

na příští rok, ale stejně i na každé
pondělí, kdy se pravidelně scházíme, a kdy nás navštěvuje i pan starosta.
Jana Kubištová

Rybářský spolek Vinoř
13. 2. 2010 se konala členská
schůze rybářského spolku Vinoř,
kde byl zvolen nový výbor. Jako
host vystoupil starosta F. Švarc,
který nám poděkoval za péči o životní prostředí. Rybářství není jen
sport, ale i starost o přírodu a čistotu vod. Naši členové odpracují
ročně 2.300 brigádnických hodin
na těchto akcích. Pro letošek například připravujeme ve spolupráci s MČ Vinoř opravu můstku
přes splav, zpevnění rozbahněné

cesty v Obůrkách, opravu hráze na
velkém rybníku, čištění potoků,…
Nikdo by neuvěřil, kolik odpadů
se okolo rybníků nasbírá a kolik
jich připlave potokem. Práce na
vyčištění nás stojí nemalé úsilí.
Proto apelujeme na naše spoluobčany, chraňme si přírodu a nebuďme k ní nevšímaví. Jsme rádi,
že výlovy rybníků se stávají tradicí obce. Hojná účast našich občanů tomu nasvědčuje.
M. Sládek, předseda

Zahrádkáři

Martina Kolárová
20. 2. 2010 se konala výroční schůze našich zahrádkářů, na které se volil nový předseda. Jednohlasně
byla zvolena Martina Kolárová. Na schůzi byly také projednány další možné akce pro Vinoř, např. výstavy
ovoce a společný ples našich spolků.
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Sport

Kronika

20.2.2010 se konal tradiční turnaj ve stolním tenise Marcipánka Cup.
Ve dvojicích zvítězil Ota Gold před Mirkem a Markem Jirků, ve čtyřhře
pak dvojice Gold-Zemánek před Jirků Marek-Bartoš a Jirků Mirek-Strnad.
Jako každoročně si účastníci vedle sportu vychutnávali i perfektní občerstvení. Děkujeme účastníkům a sponzorovi Karlu Semeckému.

Blahopřejeme…
našim občanům, kteří slaví svá životní jubilea v 1. čtvrtletí 2010
Leden
KREJCÁREK Miloslav
LANDOVÁ Emílie
ŠULCOVÁ Pavla
ŠTĚPNIČKOVÁ Jana
ŘÍHOVÁ Marie
VOKÁL Josef
BRANIŠOVÁ Anna
HEJROVÁ Eliška

80 let
82 let
70 let
70 let
70 let
82 let
75 let
81 let

Únor

ČECHOVÁ Jiřina
ZICH Vladimír
ŠTĚPÁNOVÁ Jiřina
DOLEŽAL Josef
NOVÁKOVÁ Ludmila
TROSTOVÁ Drahomíra
KRÁSOVÁ Jaroslava
BEZKOČKOVÁ Cecílie
NĚMEC Ladislav
STEJSKALOVÁ Jarmila
FIALA Bohumír

80 let
70 let
88 let
75 let
70 let
82 let
70 let
81 let
75 let
83 let
75 let

Březen
CIHLÁŘ Jiří
PROCHÁZKA Josef
OUHRABKA Josef
MARKOVÁ Alena
PEŠTOVÁ Jarmila
BERNÁTH Josef
HLADÍKOVÁ Miroslava
ZIMA František
PYTLÍKOVÁ Věra
DOUBEK Josef
VODVÁŘKOVÁ Dobromila
MACHOVÁ Marie
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87 let
84 let
70 let
75 let
88 let
83 let
81 let
88 let
82 let
75 let
86 let
70 let

ADV SERVIS

☞

OPRAVY VOZIDEL – v˘mûna oleje, brzdov˘ch destiãek,
karosáﬁsk˘ch dílÛ, svûtel, tlumiãÛ, pﬁíprava vozu na STK, atd.

☞

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

☞
☞
☞
☞

V¯FUKY – oprava, montáÏ, prodej, nové v˘fuky skladem
Dle dohody zajistíme i odvoz autovraku
ZAJI·TùNÍ OPRAVY HAVAROVAN¯CH AUT A VY¤ÍZENÍ
POJISTN¯CH UDÁLOSTÍ
MONTÁÎ TAÎNÉHO ZA¤ÍZENÍ

ADV SERVIS, PRAHA – VINO¤, KE ML¯NKU 535

Po – Pá : 9.00 – 17.00
Tel.: 777 232 615
N OV É P N E U Z N Aâ E K
Kormoran, Barum, Kleber, Michelin, Nokian, Fulda, Pirelli, atd.

KONTEJNERY D.L.Servis s.r.o.
3

3–9m

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

Traktorbagr, minibagr
nakladač UNC

Kovář Jiří
A U T O D O P R AVA
gsm: 602 353 066 ❖ jkont@seznam.cz

● voda
● topení
● kanalizace
● elektro
● plyn
● stavební práce
● autodoprava
● zemní práce
● strojní čištění kanalizace
mobil: 602 356 908, 775 356 908
tel./fax: 326 329 969
e-mail: dl.servis@seznam.cz

VYMĚNÍM
zahrádku 310 m2
v zahrádkářské kolonii
v Praze 8 – Kobylisích
na jihozápadním svahu
200 m pod Kobyliským
koupalištěm, za stejnou
zahrádku ve Vinoři.

Spojení:
Tel. 776 191 345
mail: novakf@fel.cvut.cz.

www.textilivana.cz

Textil Ivana
V‰e pro va‰e dûtiãky
od velikosti 56 do 176
A pro dospûlé:
noční a spodní prádlo froté prostěradla
punčochové zboží atd.
ZboÏí znaãek:
Coccodrillo ❘ Veratex ❘ Baby star
Radetex ❘ Andrie ❘ Boma a jiné...
A také máme pro vás
kosmetiku znaãek:
Tetesept ❘ Depilan ❘ Savoderm a Burgit
Otevřeno Út–Pá: 9–12, 14–17
Mladoboleslavská 13, Praha 9 – Vinoř
Tel : 286 856 128 Mob: 739 033 505
Email: textilivana@seznam.cz

Škoda Fabia – základní model startuje
na skvělých 199.900,- Kč. Na všechny výbavové
stupně a motorizace se vztahuje cenová
výhoda 15.000,- Kč až 45.000,- Kč.
Za rozumnou cenu tak můžete mít spolehlivý,
prostorný a komfortní vůz Škoda.

Škoda Octavia Tour – základní model
s motorem 1,6 / 75 kW, je k dispozici
za historicky nejnižší ceny od 271.900,- Kč.
Proto neváhejte a využijte mimořádnou
zákaznickou výhodu až 185.000,- Kč.

Škoda Roomster
základní model již od 262.900,- Kč,
nyní ve všech stupních výbavy
se zajímavou zákaznickou výhodou.
Ušetřit tak můžete v závislosti na zvolené
motorizaci 40.000,- Kč až 50.000,- Kč.

Svěřte po zimě auto odborníkům
jarní servisní prohlídka vozu pouze za 99,- Kč,
ke které mimo jiné patří kontrola stavu podvozku,
kontrola výfukové soustavy a kontrola brzd.

Dále nabízíme skladové a předváděcí vozy za velmi výhodné ceny
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

Kandidátka
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,
zastupitelka hl. m. Prahy,
starostka sousední městské části
Praha – Čakovice,

Alena Samková
„Se slušností a poctivou prací k nezadlužené budoucnosti.“

OCHUTNEJTE
Svûtoznámá kvalitní moselská vína z nejlep‰ích vinic
Nav‰tivte na‰e stránky – urãitû si vyberete.

www.vino-mosela.cz

Nabízíme:

OdrÛdová vína, pozdní sbûry, v˘bûry z hroznÛ, pﬁívlastková vína,
dárková balení a degustaãní sety.
MoÏn˘ osobní odbûr, pﬁi vût‰ím odbûru i dovoz vina do domu.

Alife company s.r.o.
E-mailinfo@alifecompany.cz, +420 774 877 79
Mûstská ãást Praha 9–Vinoﬁ Vás srdeãnû zve na

Vinoﬁsk˘
VELIKONOâNÍ

jarmark
21. 3. 2010 od 10 hodin

na dûtském hﬁi‰ti Dlabaãov a v areálu stavebnin Václav Dlabaã
(Mladoboleslavská ul. na trase Brand˘s n/L – Praha)

Kompletní program na www.praha-vinor.cz

Inzerce ve Vinoﬁském zpravodaji
Ceny inzerce ve Vinořském zpravodaji:
Šířka [mm]
Výška [mm]
1/1 A5
128,5
188
1/2 A5
128,5
92
1/3 A5
128,5
62
1/4 A5
62
92

Orientace
na výšku
na šířku
na šířku
na výšku

Cena bez DPH
2.000,- Kč
1.000,- Kč
500,- Kč
200,- Kč

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

Uzávěrky: 25.02., 25.05., 25.08., 25.11.
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