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Ahoj Vinořáci,

za sebou máme nejdůležitější

volební událost roku 2010. 

Ne, že by volby rychtáře baráč-

níků, předsedů zahrádkářů a ry-

bářů, starosty sokolů, dětské Rady

mladých nebo podzimní komu-

nální byly méně důležité, tyto vol-

by ale ukázaly trend vývoje naší

republiky pro další léta. Mimo jiné

ale také ukázaly, že nikdo nemá

své místo na politickém slunci ji-

sté a to je jenom dobře. Z tohoto

hlediska dopadly volby dobře

a doufejme, že to je první krůček

k přímé volbě prezidenta i ostat-

ních veřejných činitelů, včetně sta-

rostů. Mělo by být samozřejmostí,

že volič si sám určí, koho konkrét-

ně chce mít na jaké pozici, potom

se jistě každý bude i jinak snažit,

aby si to své místo vybojoval

a uhájil.

Proto bych chtěl poděkovat

všem, kteří šli volit, volili jsme po-

prvé v hezkém prostředí nové

školní jídelny, bez schodů a věřím,

že nám rodiče školních dětí pro-

minou jeden pátek bez vaření…

Vlastně nejspíše dva, protože se ta-

to volební místnost osvědčila. Vo-

lební návštěvnost byla vysoko nad

průměrem - téměř 75% - a nezbý-

vá než vyjádřit Vám všem za to ve-

liký dík.

Život se ovšem volbami neza-

stavil, naše akce pokračují dál. Do-

končili jsme výstavbu 2 bytových

jednotek v Mladoboleslavské 8, ve

výstavbě je nová policejní služeb-

na s vchodem přímo z ulice. Snad

přispěje ke zvýšení bezpečnosti

u nás, usilujeme o další posílení

pochůzkářů, kteří by měli na sta-

rost hlavně inkriminovaná místa

i v nočních hodinách. Pro zvýšení

bezpečnosti máme před schvále-

ním další přechod v Klenovské uli-

ci v místě u Mikulovické, kde cho-

dí především naše děti ze školky

do lesa a zpět. Zde patří poděko-

vání iniciátorovi celé akce, paní

Johnové.

Připravují se i projekty na dvě

nové autobusové zastávky před

úřadem, další by měly být zapra-

covány do projektu kruhového ob-

jezdu na příjezdu do Vinoře.

Po dlouhých jednáních se nám

podařilo získat dotaci 4 milionů

na výstavbu 7 malometrážních by-

tů, z toho 3 bezbariérové, takže

stavbu brzy rozjedeme. I nadále
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Slovo starosty...
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Sloupek senátora

probíhá rekonstrukce kabin na

fotbalovém hřišti a revitalizace je-

zírka U Kamenného stolu. Naplno

také probíhá sanace a odvlhčení

bytového domu č.p.23 na Vinoř-

ském náměstí. V půdní vestavbě

základní školy se buduje nová

učebna a v budově staré mateřské

školky se rekonstruuje sociální za-

řízení. Připravujeme otevření or-

dinace druhé dětské lékařky a roz-

šíření gynekologické ordinace. 

Rád bych na tomto místě poo-

pravil fámy o tom, že „příští rok se

nikdo nedostane do školky.“ Sku-

tečnost je jiná, příští rok se nám

uvolní tři třídy předškoláků, takže

budeme přijímat téměř dvakrát to-

lik dětí, co letos! Přesto spolu s ře-

ditelkou školky a ředitelem školy

děláme vše, abychom instalovali

tzv. mobilní školku, i s výhledem

na další léta. Byla by umístěna pří-

mo ve stávajícím areálu MŠ, kvali-

tativně na naprosto stejné úrovni

a po opadlé vlně zájemců by moh-

la sloužit např. jako školní družina

nebo klubovna mladých. Shánění

potřebných financí je ale o to slo-

žitější, že kapacitní normativy

udávají 36 dětí na 1000 obyvatel,

nás je 3500 a naše stávající kapa-

cita školky je 140 dětí.

V projektové fázi je i vybudová-

ní víceúčelového sportovního are-

álu kolem fotbalového hřiště, kde

by byly další možnosti k využití

volného času mládeže. Opět-četná

jednání na magistrátu s úředníky

o svěření potřebných pozemků

a shánění financí. Finance se po-

koušíme shánět i nejrůznějšími

granty, momentálně máme poda-

né granty na letní mezinárodní tá-

bor, a díky panu Biskupovi a T-mo-

bilu, na naučnou stezku.

Za námi jsou také vydařené

oslavy Dne dětí na farské zahradě,

Dne sousedů v sídlišti Na Dlou-

hých a Dne dětí v partnerském

městě Schulzendorf. Děti mohly

vidět, jak důležitá je jazyková vý-

uka a jak přátelští jsou naši part-

neři. Připravuje se letní meziná-

rodní tábor, kde se děti jistě dále

zdokonalí v angličtině. 

Naši mladí i dospělí fotbalisté

úspěšně dokončují letošní sezónu

a v plánu je přátelské utkání prá-

vě s mužstvy z partnerských zemí.

Pomalu také ožívají tenisové a vo-

lejbalové kurty vedle Sokolovny.

Přestože je červnové zasedání

zastupitelstva 24.6.2010 v Infor-

mačním středisku Na Rychtě po-

Vážení Vinořáci,

ve svém minulém sloupku se-

nátora jsem psal, že by bylo dob-

ré, kdyby Vaši důvěru ve volbách

dostali lidé, kteří budou šetrně

hospodařit tak, jako Vy všichni

musíte hospodařit doma. Ani jsem

nečekal, že to bude mít tak široký

ohlas v celé republice! Tento trend

se projevil v nečekaně široké míře

a Vaši důvěru tak dostaly strany,

které nutnost šetření otevřeně při-

znaly ve svém programu. Nelze si

jen přát, aby se sliby naplnily. 

Tragickou událostí jsou opět zá-

plavy na Moravě. Praha 9 založila

sbírku na pomoc konkrétní obci

Huslenky a jak jsem byl informo-

ván, Vinoř se rozhodnutím staros-

ty podílí částkou 20.000,--Kč. 

Celková finanční částka, ve kte-

ré tvoří základ 40.000,-- Kč (pů-

vodně určená na předvolební ak-

ce ODS Praha 9), bude poukázána

přímo a konkrétně zaplavené ob-

ci Huslenky. 

A za tuto míru solidarity bych

chtěl Vám i Vinoři poděkovat. 

Blíží se prázdniny, doby dovo-

lených, co popřát na závěr? Hezké

počasí, pohodu a radost ze setká-

ní s přáteli.          Tomáš Kladívko

sledním letním, práce bude přes

toto období více než dost a na 

našich internetových stránkách

www.praha-vinor.cz budete o všem

podrobně informováni. S potěše-

ním na závěr konstatuji, že ná-

vštěvnost našich stránek je stále

vyšší a je vidět, že máte zájem o dě-

ní ve Vinoři a svými podněty vy-

datně pomáháte k dalšímu vylep-

šení našeho společného prostředí. 

Přeji našim dětem hezké vy-

svědčení, rodičům trochu nadhle-

du při jeho hodnocení, hezké

prázdniny a všem konečně letní

počasí a těším se na setkání s Vámi.

f.s.



Nové úkoly

● MZ souhlasilo s převodem hos-

podářského výsledku školy do

fondu odměn a rezervního fondu

● MZ schválilo příspěvkovým or-

ganizacím zřízeným Městskou čás-

ti Praha – Vinoř od 1. 1. 2010 ve-

dení účetnictví ve zjednodušeném

rozsahu 

● MZ schválilo výsledek hospoda-

ření MČ Praha – Vinoř – hlavní čin-

nost za rok 2009. 

Hospodaření skončilo schod-

kem ve výši Kč 2,412.544,44. Scho-

dek je kryt přebytkem hospodaře-

ní minulých let, celkový výsledek

hospodaření městské části je zisk

Kč 1,781.269,86

● MZ souhlasilo s výsledkem hos-

podaření VHČ za rok 2009 se zis-

kem 4.455.821,- Kč

● MZ odsouhlasilo navýšení počtu

zastupitelů pro volební období

2010 – 2014 na 11

● MZ odsouhlasilo následující

připomínky k návrhu územního

plánu Přezletic a uložilo panu sta-

rostovi seznámit s nimi zastupi-

telstvo Přezletic:

Plánovaná masová zástavba

v Přezleticích je v rozporu se zá-

měrem plynulého přechodu měst-

ské zástavby hl. m. Prahy k zástav-

bě příměstského až vesnického

typu.

V naší MČ jsme přijali opatření

ke snížení zastavitelnosti velkých

ploch vícepodlažními bytovými

domy, podporujeme výstavbu ro-

dinných domků.

Blízkost plánované husté a vy-

soké zástavby ke Ctěnickému par-

ku bude mít negativní vliv i na cel-

kový vzhled krajiny a okolí zámku. 

Z hlediska dopravy podporuje-

me silniční spojku terminál metra

trasy C Letňany – Přezletice, s na-

pojením sousedících městských

části Prahy (Letňan, Čakovic, čás-

ti Kbel i Vinoře) mimo stávající

obytnou zástavbu, popř. kolejo-

vou trasu Praha-Brandýs. 

Navrhovaný obchvat Přezletic

podél Ctěnického lesa bude mít

negativní dopad na stávající úze-

mí s ekologickou stabilitou Ctě-

nického lesa i na veškeré živočichy

v něm. Zde by mělo být vyžádáno

rozhodující stanovisko odboru

životního prostředí hl. m. Prahy

i středočeského kraje.

Plánovanou výstavbou budou

zatíženy především stávající a dnes

již přetížené dopravní systémy,

podstatně se zvýší průjezdnost Vi-

noří, se všemi negativními dopa-

dy (hluk, škodliviny, dopravní zá-

cpy…).

Důležitým aspektem je dosa-

vadní spádovitost Přezletic ško-

lou, popř. mateřskou školkou do

kapacitně vytížené ZŠ a MŠ Vinoř.

Pro další rozvoj Přezletic by bylo

naprosto nezbytné nejprve vyřešit

a vybudovat vlastní školu i školku.

Z těchto důvodů s předloženým

návrhem územního plánu Přezle-

tic, jakožto přímý soused, nesou-

hlasíme a doporučujeme – stejně

jako hl. m. Praha – rozsah výstav-

by podstatně snížit a spolu s hl. m.

Prahou vyřešit dopravní obsluž-

nost a infrastruktru obce.

● MZ souhlasilo s uložením optic-

kého kabelu k rozšíření sítě Pra-

gonet na pozemky MČ Praha-Vi-

noř v rozsahu uvedeném v žádosti

● MZ schválilo převod hospodář-

ského výsledku KVC Vincent za

rok 2009 do rezervního fondu

a do fondu odměn

● MZ souhlasilo s poskytnutím

částky 150.000,- Kč na rozvoj fot-

balového areálu (na dokončovací

práce ve vnitřních prostorech fot-

balových kabin). Částka bude po-

skytnuta z tržby za prodej přileh-

lých pozemků. Kontrolou výběru

zhotovitelské firmy a sledováním

plnění jednotlivých zakázek pově-

řilo V. Roha, který bude zastupi-

telstvo o průběhu čerpání peněz

informovat

● MZ odsouhlasilo zřízení nových

autobusových zastávek v Rosické,

Semtínské a Bohdanečské ulici.

Pověřilo úřad zjištěním možností

realizace

Připomínky zastupitelů

V. Roh: upozornil na nepořádek

kolem stavenišť velkých develo-

perů 

M. Brothánková: nutnost úklidu

psích exkrementů

M. Vojáček: dotaz na úklid komu-

nikací po zimě

Diskuse a připomínky občanů

Nájemníci sídlišť České nemo-

vitosti a Bemett projevili zájem

o informace o výstavbě v Duban-

ské ulici a o výstavbě propojky

Dražkovská.
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Místní úfiad informuje

Na 39. zasedání místního zastupitelstva dne 18. 3. 2010 bylo projednáno:
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Na 40. zasedání místního zastupitelstva dne 16. 4. 2010 bylo projednáno:

● MZ navrhlo vyvolat společné

jednání MČ Praha-Vinoř (zastou-

pené starostou), firmy Bemett

a členů společenství vlastníků za

účelem dalšího postupu v řešení

problémů s nebytovým prostorem

768/1 (samoobsluha v sídlišti Be-

mett)

● MZ schválilo finanční přípěvek

ve výši 1 000,- Kč na setkání mla-

dých ve dnech 23. – 25. 4. 2010

pro občanské sdružení PONTES

● MZ vzalo na vědomí a nemá ná-

mitek proti dodatku č. 1 ke směr-

nici č. 2/09 „Pravidla pro zadávání

veřejných zakázek malého rozsa-

hu MČ Praha – Vinoř“

● MZ se seznámilo s obsahem do-

pisu adresovaného Odboru živ.

prostředí MHMP ohledně změn na

pozemku parc.č. 204

● MZ odsouhlasilo prodloužení

nájemních smluv na byty č.8 a 9,

Bohdanečská 249 a byt č.7, Boh-

danečská 250

● MZ souhlasilo s navýšením roz-

počtu na rekonstrukci bytů Mla-

doboleslavská č. p. 8 z důvodu vy-

skytnutých se víceprací. Rozdíl

bude kryt z rozpočtu VHČ

● MZ souhlasilo s převzetím vod-

ního toku levobřehého přítoku Vi-

nořského potoka – v úseku od Po-

hanského rybníka do zaústění do

Vinořského potoka V Topolech do

správy MČ Praha-Vinoř. Po pře-

vzetí bude tento vodní tok svěřen

do péče místních rybářů 

Informace starosty 

● ordinace druhé dětské lékařky

bude s největší pravděpodobnos-

tí otevřena v září 2010

● probíhá realizace půdní vestav-

by v nové budově školy, oprava so-

ciálního zařízení ve školce, vý-

stavba služebny Městské policie

na ÚMČ Vinoř a provedení hydro-

izolace v č.p.23 na Vinořském ná-

městí

● bylo provedeno šetření ohledně

umístění nových zastávek 

● 20.dubna: vítání občánků (75

dětí)

● čerpání rozpočtu dodržováno,

až na položku údržba, kde byla vy-

čerpána vysoká částka za úklid

sněhu

Připomínky zastupitelů

M. Brothánková: 7. května poklá-

dání věnců k pomníkům a uctění

památky padlých za účasti žáků ZŠ

V. Roh: upozornil na nedostatky

při výstavbě pod ulicí Lohenická

(nedostatečné vybavení staveniš-

tě, odvádění splašků do vodoteče,

oplocení směrem k vodoteči)

M. Vojáček: nutnost opravy chod-

níku u papírnictví, porušený ob-

rubník i zámková dlažba

Diskuse a připomínky občanů

dotaz na přijímání dětí do MŠ

pro příští rok

reakce starosta: pro příští rok

bude zrušeno kritérium přednost-

ního přijetí předškolních dětí ze

spádových oblastí (Jenštejn,Podo-

lanka,Přezletice)

biocentrum V Obůrkách – místo

ošetřování dělají nepořádek, ne-

ní udržováno odpovídajícím

způsobem

reakce starosta: jednání s p. Ry-

sovou obtížná a zdlouhavá, je od-

mítána spolupráce s rybáři. Mož-

nost řešení navrhnout změnu ÚSES

na zeleň krajinnou pro Obůrka i Vi-

nořsko-satalickou oboru, aby moh-

la být tato území udržována

Úkoly z minulých zasedání

zastupitelstva

● MZ nesouhlasilo s opravou ko-

munikace Mikulovická v ceně cca

430 000,- Kč vzhledem k nedosta-

tečnému finančnímu krytí z roz-

počtu pro letošní rok. Tato akce

nebyla rozpočtována. Tento bod

bude zařazen na program zastupi-

telstva na podzim 2010, kdy již

bude zřejmé, zda se v rozpočtu

naleznou finanční prostředky po-

třebné na opravu ještě v letošním

roce nebo bude oprava zařazena

do rozpočtu na rok 2011

● MZ nesouhlasilo s realizací stav-

by „Rezidence Vinoř – obytný sou-

bor p. č. 1577/8“ dle projektové

dokumentace pro územní řízení.

Tři výškové domy podél plánova-

né ulice Dražkovská výrazně pře-

kračují výškovou hladinu stávající

zástavby. Současně MZ nesouhla-

silo s užíváním ulic Dubanská ne-

bo Dražkovská jako příjezdové ko-

munikace ke stavbě

Nové úkoly

● MZ neodsouhlasilo prodej části

pozemku par. č. 343/6 a části po-

zemku 1136/1

● MZ schválilo částku 5000,- Kč ja-

ko příspěvek na realizaci stezky

Vinoř-Jenštejn a částku 10 000,- Kč

na opravy stávající stezky Satalice-

Vinoř, s požadavkem umístění lo-

ga MČ Praha-Vinoř na všech za-

staveních celé naučné stezky

Satalice – Vinoř – Jenštejn. Uloži-

lo starostovi vyvolat jednání o vy-

čištění a zprůchodnění cest ve Vi-

nořsko – Satalické oboře

● MZ souhlasilo s finančním přís-

pěvkem ve výši 2 000,- Kč na pře-

hlídku MŠ „Předškoláček“, které

se zúčastní i MŠ Vinoř



Úkoly z minulých zasedání

zastupitelstva

● MZ souhlasilo s finančním pří-

pěvkem ve výši 30 000,-Kč na ex-

kurze žáků 7., 8. a 9. tříd ZŠ do tá-

bora Vojna u Příbrami a do Kutné

Hory

Nové úkoly

● MZ souhlasilo s rozpočtovým

opatřením č. 1/2010 k 30. 4. 2010

na zvýšení schváleného rozpočtu

o Kč 4,272.800,- (investiční dota-

ce poskytnuté MHMP)

● MZ souhlasilo s rozpočtovým

opatřením č. 2/2010 k 31. 5. 2010

s přesunem finančních prostředků

z VHČ na investiční akci hydroizo-

lace a sanace bytového domu čp.

23 hrazené z hlavní činnosti a do-

stavbu bytů v čp. 8 na Mladobole-

slavské ulici

● MZ odsouhlasilo finanční pří-

spěvek ve výši 3000,- Kč pro ob-

čanské sdružení PONTES na Den

dětí 29. 5. 2010

● MZ souhlasilo s poskytnutím

částky do maximální výše 25 000,-

Kč na oplocení zahrádkářské ko-

lonie. Částka bude vyplacena na

základě doložených účtenek, na

kterých bude zřejmé o jaký mate-

riál se jedná a budou doplněny ra-

zítkem zahrádkářského svazu, ja-

ko uživatele kolonie. Částka bude

proplacena po provedení opravy 

● V souladu s ustanovením § 94

odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb.

o hlavním městě Praze v platném

znění, si zastupitelstvo Městské čás-

ti Prahy – Vinoř vyhrazuje ode dne

13. 5. 2010 pravomoc rozhodovat

o udělení souhlasu s uzavřením ná-

jemní smlouvy, jejímž předmětem

bude nájem nemovitostí či jejich

částí ve vlastnictví hlavního města

Prahy svěřených do správy Měst-

ské části Praha-Vinoř

● MZ odsouhlasilo prodej pozem-

ků p.č. 571/2 o výměře 9m2, po-

zemku p.č. 572/3 o výměře 381m2,

pozemku p.č. 572/4 o výměře

203m2, pozemku p.č. 570/2 o vý-

měře 225m2 a pozemku p.č. 572/5

o výměře 253m2 v k. ú. Vinoř

u areálu fotbalového hřiště. Pro-

dejní cena 721,- Kč/m2. Přijatá

částka bude použita na rozvoj are-

álu fotbalového hřiště. MZ poža-

duje vybudování oplocení smě-

rem k fotbalovému hřišti nejméně

o výšce 2m

● MZ souhlasilo s rozšířením ne-

bytových prostor gynekologické

ambulance na zdravotním středis-

ku ve Vinoři o 15m2 od 1. 7. 2010

za stávajících podmínek uzavřené

nájemní smlouvy z 20. 5. 2009

● MZ souhlasilo s přidělením bytu

č. 1, Mladoboleslavská č. p. 8, Pra-

ha 9 -Vinoř za nájemné ve výši

100,- Kč/m2/měsíc (bez nájemné-

ho za zařizovací předměty) na ob-

dobí 1 roku. Počátkem zahájení

nájmu bude následující měsíc po

nabytí právní moci kolaudačního

rozhodnutí

● MZ schválilo výměnu linolea ve

stomatologické ordinaci na zdra-

votním středisku o výměře 27m2.

Pověřilo úřad zajištěním cenových

nabídek

● MZ nesouhlasilo se svěřením

pravostranného přítoku Ctěnic-

kého potoka v lokalitě v Žábo-

křiku do správy MČ Praha-Vinoř

a pověřilo starostu, aby požádal

Ministerstvo zemědělství o určení

správce tohoto vodního toku

● MZ souhlasilo s partnerstvím

s městem Prague ve státě Oklaho-

ma v Severní Americe

● MZ souhlasilo s převodem po-

zemků veřejného prostranství par. č.

404/2, 404/14, 404/23, 404/24,

404/25, 1577/78, 1577/84, 1577/85

a dětského hřiště 1577/84 do

vlastnictví Hlavního města Prahy

– Magistrátu hl. m. Prahy, se svěře-

nou správou MČ Praha-Vinoř. Před

podepsáním darovací smlouvy po-

žaduje předání veškeré dokumen-

tace, včetně revizí, k dětskému hřiš-

ti. Pověřilo starostu projednáním

a uzavřením darovací smlouvy

● MZ souhlasí se záměrem od-

koupení památkově chráněného

objektu bývalé zámecké kovárny

z dotace MHMP

● MZ souhlasilo s umístěním stav-

by kanalizace, sítí a veřejného

osvětlení na pozemku parc. č. 636/1

v k. ú. Satalice a pověřilo starostu

jednáním se Satalicemi o bezú-

platném převodu tohoto pozemku

do jejich vlastnictví

● MZ souhlasilo s tzv.nulovou va-

riantou právního vypořádání spo-

rů mezi MČ Praha-Vinoř a bývalou

nájemkyní bytu v č.p.134 na Vin.

náměstí. Žádá o projednání zruše-

ní plomby na tomto objektu na

Vinořském náměstí

Informace starosty 

● volby ve školní jídelně

● oprava chodníčků v parku

u hřbitova 

● příměstský prázdninový tábor

● školka, varianta soukromé škol-

ky, mobilní školka pro 30 dětí (ob-

jekt, který by se v případě poklesu

počtu dětí dal využít jinak, nebo

přesunout) - požadavek na dotaci

z MHMP

● výletní vláček do Ctěnic (letní

atrakce, John Deer – traktůrek

s vagónky)
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Na 41. zasedání místního zastupitelstva dne 13. 5. 2010 bylo projednáno:



● dotace na sociální byty v Mla-

doboleslavské 13

● vypouštění pávů ve Ctěni-

cích,Vinořský vandráček – akce

pro rodiny s dětmi

● stožáry veřejného osvětlení

v Prachovické ulici

Připomínky zastupitelů

J. Krajl: zúžení chodníku v Boh-

danečské ulici u č. p. 2

M. Brothánková: 

● plánovaná akce Vinořské posví-

cení 18.září (zahrádkáři, rybáři,

myslivci, baráčníci a sokolové při-

slíbili spolupráci, výzdobu, tom-

bolu atd.)

● výstava portrétů maminek dětí

z MŠ ve společenské místnosti

V. Roh: 

● dotaz na připojení Labětínské

ulice k Vinoři (kanalizace a vodo-

vod)

reakce starosta: jedná se o sou-

kromé pozemky, je nutné vyvolat

další jednání o možnosti připoje-

ní 

● obnovení dopravního značení

v Labětínské ulici

Diskuse a připomínky občanů

● upozornění na problém s par-

kováním při odkoupení památko-

vě chráněného objektu bývalé zá-

mecké kovárny

● stížnost na údržbu a úklid na

hřbitově (porůstání břečťanem

a travou, neudržované pěšinky),

úpravy u studny, nelze postavit

konve a voda teče na cestičky. Je

nutné upozornit hrobníka na udr-

žování pořádku 

● v ulici Opočínská problém s vel-

kou dopravou, nebezpečí úrazu

dětí, Mariapoli – akce, velké

množství aut (vyvolat jednání

s kompetentní osobou – policie,

dopravní oddělení – o možnos-

tech řešení)

● strom na hřbitově rostoucí šik-

mo, nebezpečí pádu

● reklamace opravy hřbitovní zdi,

praská

● celkové vyřešení okolí hřbitova

(přiznat všechny vyšlapané ces-

tičky)

● návrh umístění retardérů v Da-

šické ulici, změnit na jednosměr-

nou ulici

● úprava (osetí) svahu v zahradě

pro novou školku za jídelnou

● černé skládky ve Ctěnickém háji

● přesun zeminy od sýrárny do

Obůrek (reakce starosta: jedná

se o ÚSES, nelze jakkoli zasahovat

do této krajiny) 

● parkoviště u Normy (v otvorech

se drží voda a bláto, nelze po něm

bezpečně chodit)

● úklid po Vinoři (ulice Brozánká)

● dotaz na zábor v Semtínské uli-

ci, rozkopané a rozebrané chodní-

ky, auta odřená od stavební tech-

niky a zaházená hlínou. Výkopy

byly udělány bez upozornění, ne-

bylo provedeno žádné dopravní

značení. Dohled nad uvedením do

původního stavu.

● připomínka k chodníku u no-

vě rekonstruovaného domu č. 2

na křižovatce Mladoboleslavská

a Bohdanečská, chodník se sva-

žuje do garáží hrozí nebezpečí

úrazu chodců

● pozvánka na akci v lokalitě „Svá-

tek sousedů“ 29. 5. Na Dlouhých.

Jedná se o pouliční setkání, grilo-

vání, soutěže pro děti, za účelem

seznámení. Jedná se o otevřenou

oslavu, na které organizátoři rádi

uvítají kromě sídlištních i starou-

sedlíky z Vinoře. Rádi by také k po-

dobným akcím inspirovali i ostat-

ní občany.

● pozvánka na další akce „Noc

kostelů“ dne 28. 5. – otevření kos-

tela ve večerních hodinách, „Den

sousedů“ dne 28. 5. na faře a „Dět-

ský den“ – 29. 5. na farské zahradě
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Naše síly se spojily! Pana starostu posílila

parta devíti dospívajících dětí, kterým není lho-

stejný život ve Vinoři. Společně se snažíme

o příjemný život v naší obci. Našich nápadů

a myšlenek je nekonečně mnoho a všichni se

navzájem doplňujeme… Už je z nás vlastně ta-

ková „správná parta“! Doufejme, že se nám tu

všem bude hezky a příjemně žít! 

Veronika Kocourová

Rada mladých jakožto poradní orgán starosty byla zvolena v květnu 2010. Její první zasedání přineslo nečekaně

konstruktivní nápady. Více na www.praha-vinor.cz/2010_aktuality/rada%20mladych%202010.doc.

Rada mlad˘ch ve Vinofii
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Volby do Poslanecké snûmovny Parlamentu âeské republiky
konané ve dnech 28.05. – 29.05.2010

Strana Platné hlasy
číslo název celkem v %

1 OBČANÉ.CZ 5 0,25
4 Věci veřejné 190 9,79
5 Konzervativní strana 1 0,05
6 Komunistická str. Čech a Moravy 123 6,34
7 Koruna Česká (monarch. strana) 2 0,10
8 Česká strana národně sociální 0 0,00
9 Česká str.sociálně demokrat. 281 14,49
13 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 109 5,62
14 STOP 1 0,05
15 TOP 09 495 25,52
16 EVROPSKÝ STŘED 1 0,05
17 Křesť. demokr. unie – Čs. str. lid. 93 4,79
18 Volte Pr. Blok www.cibulka.net 9 0,46
20 Strana zelených 74 3,81
21 Suverenita – blok J. Bobošíkové 47 2,42
22 Humanistická strana 3 0,15
23 Česká pirátská strana 21 1,08
24 Dělnic. str. sociální spravedl. 3 0,15
25 Strana svobodných občanů 13 0,67
26 Občanská demokratická strana 464 23,92
27 Klíčové hnutí 4 0,20

Výsledky hlasování za územní celky 

Kraj: Hlavní město Praha 

Obec: Praha-Vinoř 

Okrsky Voliči Vydané Volební Odevzdané Platné % platných
celkem zpr. v % v seznamu obálky účast v % obálky hlasy hlasů

2 2 100,00 2 623 1 947 74,23 1 939 1 939 100,00

Výsledky hlasování za územní celky – Obec Praha-Vinoř
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Mezinárodní spolupráce se

v poslední době těší největších ús-

pěchů. Pro tyto účely existuje ko-

mise, která spolu se starostou vy-

mýšlí a realizuje projekty. Vinoř

má prozatím dvě partnerská měs-

ta, město Schulzendorf v Německu

a město Laveno Mombello v Itálii

www.praha-vinor.cz/partner-

ska_mesta.htm. Se Schulzen-

dorfem spolupráce probíhá mezi

školami, spolky a sportovními

kluby, s Lavenem Mombellem 

Vinoř podnikla výměnné zájez-

dy. Den dětí vinořské děti slavily

již tradičně s německými dětmi

v Schulzendorfu. Na léto 2010 je

pro všechny tři obce a jejich děti

Z Vinoře jsme vyjeli ve čtvrtek

8. dubna po osmé hodině večer.

Na palubě zeleného brouka sedě-

lo 47 osob. Pan farář Pavel Jančík

se za naši cestu pomodlil a cestou

nás obveseloval anekdotami. Páni

řidiči nás ještě před Lavenem po-

vozili po venkově a tamní obyva-

telé si při pohledu na nás ťukali na

čelo, jako kdyby nikdy neviděli au-

tobus. Do Lavena jsme dorazili po

11. hodině. V přístavu nás již če-

kali naši přátelé - paní Liviana

(knihovnice), paní Laura (koordi-

nátorka mladých), Lara, sbormistr

ad. Omylem jsme následovali jiné

auto, ale do konviktu jsme nako-

nec šťastně dojeli. Ještě před vcho-

dem naši kluci pomlázkou vyšle-

hali všechno ženské pokolení

včetně řádových sestřiček, aby se

jim v příštím roce vedlo dobře.

Konvikt byl pro nás příjemným

překvapením: krásné pokoje, po-

klidné místo s nádherným výhle-

dem na jezero Maggiore. Ubytova-

li jsme se a jeli si prohlédnout

keramické muzeum. Paní Liviana

nás zasvětila do tradice lavenské

keramiky a pozdravit nás přišla

nová paní starostka Graziella Gia-

con. Odpoledne jsme vyjeli lanov-

kou nad Laveno Mombello. Výhled

do okolí byl úžasný. Muzeum i la-

novku naší výpravě hradilo měs-

to. Večer mladí spolu s Lavenský-

mi, pod ochrannými křídly paní

Lenky Jedličkové, odjeli do neda-

lekého města Varese navštívit lo-

kál s živou hudbou. Mezitím pan

farář Pavel Jančík s některými

v konviktu zpívali a povídali. Po-

zdravit se s námi přišel i farář Don

Bruno a další naši známí. Na so-

botu pro nás agentura Kolibřík

Vinofi international

Mezinárodní spolupráce

Zpráva z výletu do partnerského města Lavena Mombella 8.-11.4. 2010

připraven letní příměstský tábor

„Po stopách Karla IV.“ www.pra-

havinor.cz/2010_aktuality/na

bor[2]%20_tabor.doc, kde se

O partnerství s Vinoří usiluje také město Prague ve státě Oklahoma.

bude komunikovat anglicky. Při-

praven je také projekt Comenius

– historické workshopy na téma

společných kořenů aj. 
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Zpráva z výletu do partnerského Schulzendorfu na oslavu Kinderfestu

připravila celodenní program Nej-

prve jsme spolu s bývalým staros-

tou Ercolem Ielminim navštívili

klášter sv. Kateřiny a jeskyni Bea-

ta Alberta. Poté jsme se přepravili

do města Stresa v Piemontu, nalo-

dili se na vodní taxíky, prohlédli si

ostrov Rybářů a Krásný ostrov

s Boromejským palácem a teraso-

vitými zahradami. Po večeři se

v konviktu sloužila nedělní mše

svatá, abychom příští den mohli

vyjet dříve. Lavenští spolu s naši-

mi mladými strávili příjemný ve-

čer na pláži u táboráku při pizze

a vínu. V konviktu se zpívalo a vy-

právělo. V neděli ráno se s námi

rozloučil pan Ercole Ielmini a mla-

dí. Cesta zpět probíhala poklidně,

až nečekaně před Rozvadovem

nás zastavila celní policie a naří-

dila řidičům, abychom je následo-

vali asi 40 km na jejich stanici.

K žádnému přestupku přitom ne-

došlo, s řidičem byl sepsán proto-

kol a zaplaceny byly dálniční po-

platky, které se mohly uhradit

kdykoliv poté. Vše proběhlo za las-

kavého tlumočení a diplomacie pa-

ní Eduardy Macháčkové, pročež

jsme zhruba po hodině mohli po-

kračovat v cestě. Do Vinoře jsme

dojeli po 23. hodině v plném počtu,

plní dojmů a doufám, že spokojení.

Klára Löwensteinová

koordinátorka výpravy

Komise pro mezinárodní spolu-

práci uspořádala ve dnech 29.5.-

30.5.2010 výlet do partnerského

Schulzendorfu na oslavu Kinder-

festu. Zúčastnilo se 24 dětí ze ZŠ

Praha 9 – Vinoř pod vedením pa-

ní učitelky Mgr. Martiny Hartlové.

Vyjeli jsme od školy v 8 hodin rá-

no, do školního areálu v Schul-

zendorfu jsme se po menších do-

pravních komplikacích dostali

v 15 hodin. Dostalo se nám srdeč-

ného uvítání od představitelů ob-

ce v čele s panem starostou Mar-

kusem Mückem. Po příjezdu jsme

se bleskově ubytovali v budově

školní družiny, dostali oběd a děti

hned poté vyrazily na slavnost.

Bylo se na co koukat – koutek se

zvířaty (kozy, ovce, lamy, křečci…),

voňavý bylinkový koutek, malo-

vání na obličej, skákací hrad, vý-

robky ze slámy, soutěže o drobné

ceny. Největší ohlas sklidila atrak-

ce „jumping“. Odvážnější vyzkou-

šeli chůzi na chůdách. Večer jsme

společně s německými přáteli po-

seděli u ohně. Děti byly nadšené.

Mnohé si vyzkoušely znalost an-

gličtiny v reálu, doprovod si „osvě-

žil“ znalost němčiny. V neděli ráno

si děti ještě stihly pohrát na škol-

ním hřišti, nasnídat se, dostali

jsme svačinový balíček na cestu

a v 9 hodin jsme opustili Schul-

zendorf. V plánu bylo navštívit

Drážďany. V Drážďanech nás za-

stihl vytrvalý déšť, počasí nám ne-

přálo. Udělali jsme tedy alespoň

okružní jízdu centrem Drážďan.

Do Vinoře jsme dojeli po 14-té ho-

dině. Dík patří všem, kteří se na

návštěvě chovali vzorně a samo-

zřejmě i doprovodu – paní Pavlíně

Hradilové a paní Mirce Truplové. 

V červenci se opět s mnohými

německými dětmi setkáme u pří-

ležitosti Mezinárodního tábora na

historické téma „Po stopách Kar-

la IV“. Doufáme, že i my budeme

schopni poskytnout takovou míru

srdečnosti a pohostinnosti, které

se dostalo našim dětem v Schul-

zendorfu.

Hana Srnová 

koordinátorka výletu
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Ze Ïivota Vinofie

Velikonoční jarmark u Dlabačů

I přes nepříznivé dopolední počasí byla návštěvnost letošního velikonočního jarmarku 21.března vysoká.

Jarmark slavnostně zahájila v 10.00 hodin zastupitelka hl.m.Prahy a kandidátka do Poslanecké sněmovny

Parlamentu ČR starostka Čakovic paní Alena Samková, spolu se starostou Vinoře Františkem Švarcem. Celý

den se výborně vydařil. Účastníci shlédli řadu představení místních i přespolních umělců a mohli navštívit

celou řadu prodejních stánků s tradičním velikonočním i jiným zbožím. Děkujeme organizátorům, manželům

Dlabačovým, stejně jako všem jejich pomocníkům a návštěvníkům. Ať žijí další trhy!

Vandalismus

Na konci zimní sezóny většina

lidí schová všechny zimní potřeby

na půdu nebe do sklepa. Ve Vino-

ři tomu tak není, u nás totiž nevě-

šíme brusle na hřebíky, nýbrž zku-

šeně na stromy...

Jeden z dalších nepochopitel-

ných činů. Opět se objevila sklád-

ka ve Štěpánovské ulici. Vyčištění

této lokality stálo v minulosti cca.

35.000,-- Kč nás všechny – tedy

i zakladatele této černé skládky na

udržované trávě. Opět apelujeme

na každého z nás, hlídejme si naše

životní prostředí, a pokud uvidíme

osoby nakažené tímto prasečím vi-

rem, ihned volejme policii ČR.

Vandalové mezi námi 

Jeden z mnoha krásných koutů

Vinoře – U Kříže. Pařez uříznuté-

ho stromu v okolí ale ukazuje

vztah některých lidí k přírodě.

A že ten strom rostl dlouho a tvo-

řil součást lesů a přírody Vinoře.

Hlavně, že má dotyčný „zadarmo“

čím topit doma v krbu...

Černé skládky ve Vinoři 
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Beseda s Milanem Paumerem

Ve čtvrtek 15. 4. 2010 se konala beseda s Milanem Paumerem členem

odbojové skupiny bratří Mašínů. Vyprávění zaujalo všechny zúčastněné.

První tramvaj ve Vinoři 

Lze ji spatřit v areálu Pražské strojírny. Zatím se nejedná o pravidelnou lin-

ku, a ani nepřijela po kolejích, ale kdo ví, třeba se v budoucnu dočkáme.

Krásné Čarodějnice oslavily děti v mateřské školce.

Vítání nových občánků Vinoře

V letošním roce se vítání ob-

čánků konalo 20.dubna. Už minu-

lé vítání jsme koncipovali tak, že

děti nebude vítat jen starosta,

nýbrž že to bude setkání genera-

cí, rodilých Vinořáků s těmi ne-

jmenšími. Chceme tak přispět

k posílení úcty ke starším, k vědo-

mí, že jsme ve Vinoři všichni jed-

na velká rodina, že se navzájem

potkáváme, potřebujeme, společ-

ně stárneme, že bychom se měli

navzájem zdravit, ctít, pomáhat si

a nebýt lhostejní ke druhým

a k prostředí, ve kterém žijeme.

V posledních letech bylo vítání

občánků různorodé. V roce 2007

bylo v kanceláři starosty na dva-

krát přivítáno 25 dětí, v roce 2008

jich bylo přivítáno 31, opět na dva-

krát, tentokrát ale ve Vincentu.

V roce 2009 jsme přivítali 45 ob-

čánků najednou v nové jídelně ZŠ

za účasti baráčníků a dětí ze školy

a školky, kteří připravili pro nové

občánky a jejich rodiče bohatý

program. V letošním roce bylo na

stejném místě a s podobným pro-

gramem přivítáno dokonce 71 dě-

tí, které bylo vzhledem k počtu

nutno rozdělit na dvě skupiny. Po-

kud bude počet dětí dále narůstat,

budeme v roce 2011 vítat pravdě-

podobně v tělocvičně. Otázka je,

zda najednou nebo na dvakrát.
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Poděkování panu Ouhrabkovi

30.4. při příležitosti ukončení činnosti pro Ctěnic-

ký areál obdržel pan Jan Ouhrabka Cenu starosty za

dlouholetou obětavou práci. Blahopřejeme.

Zámecký areál Ctěnice

16.5. přihlíželi slavnostnímu vypouštění 3 pávů ko-

runkatých do zahrady Ctěnického zámku i přes chlad-

né počasí četní diváci. I pávům korunkatým se ve Vi-

noři líbí, momentálně jsou vidět mimo areál zahrady,

ve Ctěnickém lese a ve Chvojenecké ulici. Pávi si s nej-

větší pravděpodobností osvojili nejen zahradu zám-

ku, ale i celou Vinoř. 8. června se totiž jeden z pávů

objevil i na střeše úřadu. Pravděpodobně se rozhodl

pro změnu vypustit starostu…

Nový přírůstek 

do Vincenta 

18. 5. 2010

Blahopřejeme řediteli

Vincenta Vítu Mokrému

a jeho manželce k naro-

zení syna Vojtěcha. 

30. dubna se v letošním roce konaly čarodějnice poprvé na jiném místě, než bylo pro Vinoř obvyklé. Úto-

čištěm všech čarodějnic se totiž letos stal areál Ctěnického zámku. Perfektní počasí i obrovská návštěva by-

ly nádhernou kulisou této akce, která se líbila dětem i rodičům. Děkujeme za pěkně strávené odpoledne

a večer pořadateli, řediteli Janu Floriánovi i městské části Praha-Vinoř.

Čarodějnice – poprvé ve Ctěnickém areálu
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V sobotu 29. května se u nové-

ho sídliště Na Dlouhých konal Svá-

tek sousedů. Někteří asi nemáte

vůbec tušení oč jde,tak vás s tím

trošku seznámím.

Abychom se všichni jako souse-

di alespoň trošku poznali, byl

uspořádán Svátek sousedů, kde se

mohli na soutěžích vyřádit jak dě-

ti, tak i dospělí! Bylo nádherné po-

časí, a tak se všichni bavili moc

dobře. Lidé s sebou vzali nejenom

své děti, ale také domácí mazlíčky!

O zábavu bylo postaráno. A ti, co se

her účastnit nechtěli, strávili ty pří-

jemné chvíle na dece se svými blíz-

kými. Takhle se nám všem krátil

čas, až se schýlilo k večeru. Pří-

jemně strávený den jsme zakonči-

li rozdáním odměn a přetahová-

ním v provaze.

Tak takový byl Svátek sousedů!

Veronika Kocourová

V neděle 6.6. 2010 se na fotba-

lovém hřišti Vinoř konala akce

pod záštitou KŠK 

„Airsoft, aikido, meč – prostě

fajn odpoledne“. Nejprve Airstof-

tový tým VOSA předvedl zásah na

únosce, kteří unesli někoho z při-

hlížejících lidí. Při akci bylo vidět

zásahové auto, a nechyběly ani vý-

buchy a střelba s airsoftových

zbraní. Lidé mohli vidět spoluprá-

ci jednotlivých členů týmu i ko-

munikaci pomocí vysílaček.

Svátek sousedů Na Dlouhých

Airsoft, aikido, meč – prostě fajn odpoledne
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5. 6. 2010 se v areálu Ctěnického zámku konal Dětský den pod záštitou České pošty. Součástí dětského

odpoledne bylo i přestřižení pásky u nových atrakcí zámecké zahrady – herních prvků pro děti. Odpoledne

bylo pojato maškarně a v soutěži masek opět vyhrály prakticky všechny děti. Masky byly totiž skvělé a nasa-

zení soutěžících obrovské. Perfektní bylo rovněž i vystoupení našeho školního divadla Housle na stromě.

Dětský den s Českou poštou 

Poté následovalo vystoupení klu-

bu AIKIDO Karlín, kteří předvedli

své vystoupení v bílých kimonech

a ukázali lidem, jak se mohou účin-

ně bránit, proti útočníkům. Také

ukázali, že je to i sport a forma cvi-

čení, jak se udržet v dobré kondici.

Po vystoupení Aikida nastoupi-

li na scénu šermíři ze skupiny

Kompanie a předvedli lidem, jak

se bojovalo na přelomu 14. a 15.

století. Návštěvníci si mohli též

prohlédnout zbroje i zbraně, kte-

ré s sebou šermíři měli.

Během tohoto odpoledne si

mohli všichni vyzkoušet střelbu

s airsoftových zbraní, navléknout

na sebe zbroj, potěžkat zbraně

a získat informace o Aikidu. Přes

velmi malou účast návštěvníků se

akce vydařila a lidé byli spokoje-

ni a už se těší na druhý ročník té-

to akce.

Za KŠK Petr Česák

Aktualita z Unigy – pokračující výsadba vzrostlých stromů

Na jaře pokračovala výsadba

vzrostlých stromů v bytovém

komplexu Uniga. K devíti hlo-

hům a pěti červenolistým pru-

nusům, které byly vysázeny na

podzim roku 2009, přibylo šest

okrasných hrušní a jedna bo-

rovička. Okrasné hrušně byly

vysázeny podél ulice Rosická.

Za několik let se připojí ke

svým starším sestrám – švest-

ko-hruškové aleji, spojující Vi-

noř a Přezletice. Očekáváme, že

v nejbližších letech pomohou

obyvatelům okolních rodin-

ných domů snížit množství pra-

chu a výfukových zplodin

z místní komunikace. 

Šest vzrostlých javorů, které

se nedopatřením krátkodobě

ocitly ve švestkové aleji, našlo

své důstojné místo podél ulice

Klenovská. Tam mají dostatek

místa pro svůj růst a vhodně

navazují na stávající alej. Vedou

zrak a kroky vinořských oby-

vatel dále směrem k lesíku. 

Závěrem si dovolíme apelo-

vat na obyvatele bytového

komplexu Uniga – na podzim

vysázené stromy mají zajištěnu

tříletou povýsadbovou péči.

Prosím, parkujte svými vozidly

tak, aby se zahradnická firma

mohla bez problémů ke stro-

mům dostat, ať už s cisternou

vody, nebo k údržbové péči. Dě-

kujeme. 
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Projekt diskusního fóra je, jak

jsme psali v minulém čísle, otev-

řen až do listopadu 2010. Pokud

budete cítit potřebu se k otázkám

vyjádřit a zveřejnit je, zašlete je na

klaralowenstein@yahoo.it nebo

starosta@praha-vinor.cz. Příspěv-

ky postupně uveřejňujeme na

www.praha-vinor.cz/diskusni_fo-

rum.htm Zajímají nás odpovědi na

otázky: 

● Splnila sametová revoluce Va-

še očekávání? 

● Jak vnímáte změny ve Vinoři? 

● Co se ve Vinoři za tu dobu

změnilo k lepšímu, k horšímu? 

● K čemu jste za dvacet let svo-

body dospěl/a? 

Uvádějte laskavě vaše jméno,

profesi a věk.

V tomto čísle přinášíme tři zají-

mavé odpovědi.

Mgr. Daniel Vlasák, právník (Ministerstvo zemědělství), 36 let

Diskusní fórum 20 let svobody

Splnila sametová revoluce 

Vaše očekávání? 

V podstatě ANO. V roce 1989 mi

bylo 16 let, a tak si život v reálném

socialismu velmi dobře pamatuji.

Samozřejmě jsem si představoval,

že za „pár“ let se dostaneme na

úroveň např. sousedního Rakous-

ka, neboť v té době jsem žil v Jind-

řichově Hradci a měl jsem mož-

nost již od dětství sledovat

svobodný svět, mimo jiné také

prostřednictvím rakouské televize

ORF. Bohužel z těch „pár“ let je ny-

ní 20 let a Rakousko jsme ještě ve

všem nedohnali. Ale je třeba velmi

pozitivně hodnotit, že jsme členy

NATO a Evropské unie, že máme

svobodu shromažďování, volební,

vyznání a hlavně, že naše děti ne-

musí něco jiného říkat doma a ně-

co jiného říkat ve škole. Je jisté, že

se zatím nepodařilo z naší společ-

nosti odstranit některé negativní

jevy jako je např. korupce, podvo-

dy nebo existence KSČM. Ale je to

i naše chyba, protože se o to málo

snažíme.

Jak vnímáte změny ve Vinoři? 

„Vinořákem“ jsem bohužel tepr-

ve od března 2009, kdy jsem se

s celou rodinou přestěhoval po 17

letech strávených na rušných Vi-

nohradech do klidné Vinoře, a tak

se k této otázce nemohu více vy-

jádřit. Nicméně ve Vinoři je na

první pohled patrný obrovský kus

práce místních zastupitelů, obča-

nů, institucí, spolků, živnostníků

i firem. Na malém, krásném pro-

storu se zde snoubí život městský

a vesnický. Kde jinde je v Praze

možné v jeden okamžik vidět při-

stávající letadlo a traktor obdělá-

vající pole a jak na poli pobíhají za-

jíci a bažanti? Kde jinde je v Praze

možné potkat cestou do obchodu

Budeme mít Naučnou stezku K. H. Máchy?

Před nedávnem mne zastavil

p. L. Antoš a jestlipak vím, že

přes Vinoř chodíval do Jenštejna

K. H. Mácha. Prý mu to vyprávěl

pan Vojka a tomu zase jeho děda.

Že K.H.Mácha byl v Jenštejně jsem

věděl, ale další podrobnosti ne. Že

přes Vinoř chodíval je docela prav-

děpodobné, cesta do Jenštejna přes

Vinoř zcela určitě vedla. K. H. Má-

cha velmi rád cestoval, ale vždy je-

nom pěšky. Abych si tyto údaje po-

tvrdil, zajel jsem do Jenštejna za

tamním kronikářem panem Václa-

vem Kovandou.V Obecní kronice

o tom sice zmínka není, ale půjčil

mi knihu K. H. Mácha – Hrady spat-

řené (autor Bohumír Mráz). Kniha

obsahuje seznam hradů a zámků,

které K. H. Mácha navštívil a do to-

hoto seznamu zpracoval. Tam hned

na prvním místě je uvedeno jmé-

no Jenštejn a rok návštěvy 1831

(Chronologická tabulka života a dí-

la K. H. Máchy). V záznamu je po-

tvrzeno, že z návštěvy vznikly dvě

kresby, které se však nedochovaly.

K. H. Mácha se narodil 16.listo-

padu 1810 v domě U Bílého Orla na

Újezdě v Praze a zemřel 6.listopa-

du 1836 v Litoměřicích, kde byl ta-

ké 8. listopadu 1836 pochován. Le-

tos v listopadu bude celá kulturní

veřejnost vzpomínat 200 let od je-

ho narození. Podpoří naše zastupi-

telstvo tento návrh? Nová Naučná

stezka bude pokračováním od Vel-

kých Obůrek. Stezka je v návrhu

rozdělena do 4 zastavení až k Jen-

štejnu a to: Bělohříbkova pískovna,

Místo pro odpočinek, V Poustevně,

Cukrovarský rybník s poslední ka-

pličkou Svaté cesty na našem ka-

tastru. Návrh a popis jednotlivých

zastavení jsem předal panu staro-

stovi 26. února 2009. Pokračování

Naučné stezky by mělo být otevře-

no 22. září 2010. Snad do té doby

bude dána do pořádku i stávající

část od Jezírka k Velkým Obůrkám.

/fi./
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František Švarc, momentálně starosta, jinak tlumočník a překladatel, věk se už neříká…

Jiří Leschtina, novinář (Hospodářské noviny), 53 let

Na otázky se ptala a příspěvky vybírala Klára Löwensteinová

pana starostu, pana strážníka a pa-

na faráře? 

Co se ve Vinoři za tu dobu 

změnilo k lepšímu, k horšímu? 

Pozitivních věcí ve Vinoři je vel-

mi mnoho a určitě převažují nad

nedostatky. Je nutné vyzdvihnout

čilý společenský a veřejný život,

obětavé a pracující spoluobčany,

fungující a opravenou infrastruk-

turu a památky, okolní přírodu,

čistotu a klid. Pokud jde o negati-

va, které je možné dále společně

odstraňovat, pak je to např. aktu-

ální nedostatek míst v mateřské

školce pro vinořské děti, stav Ctě-

nického parku (vím, že není

v majetku Vinoře), okolí i vnitřek

obchodu Norma, nedostatek ve-

řejných sportovišť pro mladé

a smog v topné sezóně. 

K čemu jste za dvacet let 

svobody dospěl?

Že nikdy nic člověk nedostane

zadarmo, že pečení holubi z nebe

nepadají, a že je nutné nabytou

svobodu neustále chránit a budo-

vat, zejména před námi samými. 

Splnila sametová revoluce 

Vaše očekávání?

To hlavní očekávání splnila. Ob-

rovskou změnou je nabytá svobo-

da, možnost volného podnikání,

cestování, poznávání, vyznání,

svobodné volby … 

Jak vnímáte změny ve Vinoři?

Vinoř za posledních 20 let udě-

lala obrovský rozvoj, přes kom-

pletní zasíťování, sanaci životního

prostředí, až po výstavbu a mo-

dernizaci.

Úřad již není místem, kam se

každý bál dvakrát do týdne přijít,

když něco potřeboval, nýbrž kaž-

dodenně otevřeným a přátelským

podnikem, který je tu k Vašim služ-

bám.

Co se ve Vinoři za tu dobu 

změnilo k lepšímu, k horšímu?

Z Vinoře se stala krásná, žáda-

ná a známá dáma s renomovanou

adresou. Stále je ale co vylepšovat

a zdokonalovat. 

Horší jsou dopady, způsobené

nadměrným rozvojem Vinoře

i okolí, např. vzrůstající doprava. 

K čemu jste za dvacet let 

svobody dospěl? 

Přes dvacet let mohu svobodně

podnikat, pracovat a žít. Materiálně

jsem zabezpečil rodinu a mohl po-

znat celou Evropu. Přes všechny je-

jí krásy zůstávám vinořským a čes-

kým patriotem. Možná není v naší

současné společnosti vše ideální,

přes všechny nedostatky ale – díky

Bohu, že sametová revoluce přišla.

Splnila sametová revoluce 

Vaše očekávání?

Žádná revoluce nemůže splnit

naše očekávání. Po každém pře-

vratu se vracejí staré způsoby, sta-

ré mravy v úplně nových šatech.

A s nimi se pak klopotně potýkáme.

Jak vnímáte změny ve Vinoři?

Ještě počátkem devadesátých

let byla Vinoř docela nehostinným

přívěškem Velké Prahy. Dnes je to

sebevědomá obec, přívětivé místo

k žití.

Co se ve Vinoři za tu dobu 

změnilo k lepšímu, k horšímu?

Pokud platí, že kvalita obce se

pozná podle toho, kolik pomoc-

ných rukou podává občanům, pak

se z Vinoře stala docela přátelská

chobotnice, nabízející dobré záze-

mí důchodcům, matkám,vyznava-

čům pohybu i hospodského tlachu

etc. Jestli je tu něco nevábného,

pak Norma a rostoucí snahy deve-

loperů obklíčit Vinoř svými beto-

novými produkty. 

K čemu jste za dvacet let 

svobody dospěl

Že se všichni měníme velmi po-

malu, pokud vůbec.



1130 – 880 let od vydání pravé listiny knížetem Soběslavem, kde na 3 listinách je poprvé uváděno 

jméno Vinoř

1235 – 775 let od první písemné zmínky o Ctěnicích 

1550 – 460 let od přestavení ctěnické tvrze na renesanční zámek Mikulášem Hrzánem z Harasova

1650 – 360 let od získání Vinoře hrabětem Heřmanem Czerninem z Chudenic

1755 – 255 let od postavení sochy sv. Jana Nepomuckého na Vinořském náměstí

1775 – 235 let od
popravy Josefa Mirana, jednoho z vůdců selského povstání (dle pověsti přezletický 

rychtář)

1780 – 230 roků od postavení nové školy čp. 21 (nahradila školu farní) na Vinořském náměstí

1850 – 160 roků od
územní organizace, kterou byly založeny politické okresy. Vinoř patřila do okresu 

Karlín

1870 – 140 roků od zahájení výstavby cukrovaru

1890 – 120 roků od
smrti prvního vinořského lékaře, o kterém je písemný doklad. Byl zván „Lékařem 

lidumilem“

1900 – 110 roků od počátků výroby kultivačního nářadí a tím položení základů Deylovy továrny

1900 – 110 roků od první zmínky o Spolku divadelních ochotníků LUMÍR ve Vinoři

1920 – 90 roků od založení Církve československé ve Vinoři (12. prosince 1920)

1935 – 75 roků od první zmínky o existenci MO Českého rybářského svazu ve Vinoři

1940 – 70 roků od úmrtí Karla Klimta, zahraničního letce, pří náletu na Brémy

1945 – 65 roků od tragického náletu na Vysočany, Kbely, Satalice a Vinoř

1925 – 85 roků od otevření místní sokolovny (28. 10. 1925)

1950 – 60 roků od popravy JUDr. Milady Horákové

1950 – 60 roků od zrušení řádové komunity salesiánů ve Vinoři (tzv. Akce K) 

1950 – 60 let od přičlenění Nové Vinoře k Satalicím a Ctěnic k Vinoři

1975 – 35 let od
založení MO Českého svazu chovatelů drobného hospod. zvířectva, odbor exotického

ptactva ve Vinoři

1970 – 40 let od
resignace Stanislava Kalouse na předsedu MNV a zvolení předsedou JUDr. Jaroslava

Machka

1980 – 30 let od doby, kdy Vodní stavby převzaly stavbu městského vodovodu pro Vinoř

1990 – 20 let od zvolení Jaroslava Krajla prvním polistopadovým starostou – 11.prosince

2000 – 10 let od otevření Kočárovny – muzea kočárů v zámku Ctěnice

2000 – 10 let od uvedení do provozu první pražské zvonohry. Svůj zvon na ní má i Vinoř
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V rámci projektu orální historie

se snažíme o zaznamenání příbě-

hů z války a komunismu. Pokud

máte k těmto tématům silné vzpo-

mínky a chtěli byste se o ně podě-

lit, sepište je a pošlete na 

klaralowenstein@yahoo.it 

nebo 

starosta@praha-vinor.cz 

Nejste-li psaví, kontaktujte nás

a záznam vašeho příběhu pořídí-

me rádi sami. V tomto čísle přiná-

šíme vyprávění paní Hlaváčkové,

za které jí děkujeme.

Kulakova dcera 

Božena Hlaváčková 

Pocházím z Plzně a do Vinoře

jsem se s rodinou přestěhovala

před 32 lety. V Plzni jsem žila do

svých 20 let, prožila jsem zde vál-

ku i osvobození Američany v r.

l945. V únorových dnech r. l948

jsem byla na lyžích v Železné Ru-

dě a až nahoru na sjezdovku ke

mně doléhal památný Gottwaldův

projev. Ani ve snu mě tenkrát ne-

napadlo, jaké nastanou změny.

Měli jsme tenkrát velké hospo-

dářství. Náš dvůr se nacházel na

Projekt orální historie

V roce 2010 si pfiipomínáme

/fi/
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okraji města, ale do historického

centra to bylo cca 5 minut. Měli

jsme spoustu dobytka: l2 párů ko-

ní, asi tak 50 krav, hříbata, telata,

prasata, plno drůbeže, k tomu tatí-

nek zaměstnával odpovídající per-

sonál. Také jsme měli strojní vyba-

vení k obdělávání cca l00 ha polí

a luk. Žilo se nám docela dobře,

protože otec byl dobrý hospodář.

Američané osvobodili Plzeň už

5. května, v sobotu dopoledne. By-

la tu sice německá posádka, vše-

chno ale proběhlo hladce, takřka

bez obětí. Na náměstí stály seřa-

zené americké tanky, mezi nimi se

proplétali šťastní plzeňští občané,

děti lezly na tanky, bylo velké ob-

jímání a líbání. Bylo to báječné!

Po maturitě v roce l947 jsem

chodila rok do jazykovky a začala

jsem pracovat v Praze ve firmě na

export import. Pak jsem ale do-

stala zajímavou nabídku. Manžel

mé sestřenice se chystal na pra-

covní pobyt do Maroka a nabídl

mi, jestli bych nejela s nimi. Měla

jet celá rodina se dvěma dětmi a já

bych jim byla nápomocná, jelikož

jsem uměla francouzsky. Nadšeně

jsem souhlasila. Do Maroka jsem

se bohužel nikdy nedostala, pro-

tože sestřenici i s manželem za-

vřeli na 6 let. Její bratr totiž emi-

groval, žil v Německu a jak tenkrát

chodili tzv. chodci přes hranice,

dal jednomu z nich seznam lidí, na

které se může s důvěrou obrátit.

Chodec byl chycen a následovalo

velké zatýkání a procesy, na což

doplatila i sestřenice s manželem.

Její matka, tedy moje teta vlastni-

la velkostatek Jemnice. Ten jí byl

znárodněn a teta a její 2 vnučky

byly náhle bez střechy nad hlavou.

Obrátily se na tatínka a od té do-

by, než se rodiče vrátili z kriminá-

lu, žili u nás v našem dvoře.

To už byl začátek padesátých let

a mě napadlo, že bych šla na uni-

verzitu. Udělala jsem zkoušku, by-

la přijata a jela jsem to radostně

do Plzně oznámit rodičům. Ti ale

nebyli vůbec nadšeni, otec byl rád,

že jsem na vlastních nohou, pro-

tože sám měl velké starosti s hos-

podářstvím. Přes velký nátlak od-

mítl vstoupit do JZD a výsledně

z toho byla šikana: časté prohlíd-

ky a kontroly, měl předepsány do-

dávky dvakrát vyšší než mělo JZD,

přitom za poloviční ceny, nesměl

nikoho zaměstnávat… Sebrali nám

zahradu, kde rostlo a plodilo na

200 ovocných stromů s odůvod-

něním, že není dobře využita. Při-

jely bagry a vyrvaly všechny stro-

my i s kořeny. To nesli rodiče

obzvláště těžce a na zničenou za-

hradu už nevkročili. Nápad se stu-

diem jsem nakonec sama pustila

z hlavy, zvláště když jsem viděla

problémy, jaké měla sestra po ma-

turitě na Obchodní akademii. Ne-

dostala práci ani jako domácí děl-

nice. Mého bratra nevzali na

průmyslovku, šel tedy do učení

a po 4 letech se znovu snažil do-

stat na školu, což se mu tentokrá-

te podařilo. Po maturitě dostal

umístěnku do Škodovky, kde mu

ale sdělili, že ho přijmout nemo-

hou, protože je syn kulaka. Nako-

nec mohl pracovat jen jako závoz-

ník a v roce l968 emigroval do

Kanady. Má tam pěknou farmu

a chová koně. Každý rok žádali ro-

diče o povolení jej navštívit. Když

ho konečně po 7 letech dostali, by-

la maminka už měsíc po smrti… 

Tatínek se úzkostlivě snažil ne-

zavdat příčinu k zatčení, eventu-

elně k vyhnání. Když vyšel např.

výnos, že ten, kdo vlastní pozem-

ky nad 50 ha je vesnický boháč, te-

dy kulak, otec jich měl už jen 48.

Přišli jsme totiž o vlastní pozemky

za války, když Němci rozšiřovali le-

tiště. Tehdy nám město Plzeň po-

skytlo jako náhradu vlastní po-

zemky do pachtu. Takže teď otec

tyto pozemky pouštěl, až mu zby-

lo posledních vlastních 6 ha. Aby

měla maminka nárok na penzi,

musela jít ve svých 60 letech do

práce – myla nádobí ve školní ku-

chyni. To už ze dvora postupně

mizel dobytek a tatínek nakonec

povozničil s posledním naším ko-

níkem Péťou. Hospodářské stroje,

3 traktory, 2 mlátičky, samovaza-

če aj. byly zabaveny bez náhrady.

Přešly do blízkého JZD. Když pak

byly žně, nastoupili do práce ro-

dinní příslušníci včetně mě a mé-

ho muže, další příbuzní a přátelé.

Obilí se jednak vázalo ručně jako

za starých časů, pak ale objevili na

vrakovišti vysloužilý samovazač,

uvedli ho do provozu a hned bylo

líp... 

Byl to ale život plný napětí,

stresu a obav z budoucna, a to se

projevilo rodičům na zdraví. Otec

utrpěl několik menších úrazů

a 3x infarkt a zažádal o penzi. Do-

stal 270,- Kč na měsíc. Maminka se

penze ani nedožila…

Božena Hlaváčková 



Kurz komunikace ve Vincentu

V sobotu 20. března se uskutečnil ve vinořském

Vincentu celodenní kurz komunikace mezi rodiči

a dětmi. Na kurzu se sešly maminky, se kterými by-

lo probíráno, jak působí komunikace verbální (slov-

ní) a neverbální (mimoslovní) na dítě, co je to dvo-

jí vazba, jak si v některých případech my rodiče

necháváme v sobě naše pocity a neventilujeme je

a co to způsobuje. 

Byly probírány jednotlivé styly komunikace, tech-

niky asertivní komunikace. Ženy si také zkusily, jak

reagují na dítě „zlobivé“, jak správně kritizovat ne

samotné dítě, ale jeho způsob chování. 

Kurz probíhal v přátelské a otevřené atmosféře. 

PhDr. Ilona Špaňhelová

V pondělí 15. března proběhla v Klubu seniorů

přednáška na téma třídění odpadů. Děkujeme paní

Zuzaně Havlíčkové z občanského sdružení Koniklec

za zajímavou přednášku.

Ve středu 24. března začal ve Vincentu kurz orien-

tálních tanců, který vede Dominika Nesládková z ta-

neční skupiny Djamila Ruya.

Kam kráčíš odpade?

Orientální tance

Exkurze žáků ZŠ v knihovně

V úterý 16. března navštívili žáci prvních tříd ZŠ vi-

nořskou knihovnu. Knihovnice pí. Lichtenbergová se-

známila žáky s knihovním fondem a systémem vy-

půjčování knih. Po prohlídce knihovny si žáci přečetli

příběh z vybrané knížky a dostali přihlášku do kni-

hovny a jako malý dárek také záložku do knížky.

20

Ze Ïivota Vincenta a Bubliny



21

26. března jsme už potřetí připravili pro děti, které navštěvují vinoř-

skou knihovnu „Noc s Andersenem“.

Přišlo 27 dětí, které se rozdělily do 4 soutěžních týmů. Po ubytování

ve Vincentu jsme vyrazili do Ctěnic, kde nám pan Jan Ouhrabka ukázal

Kočárovnu a provedl nás zámkem.

Po prohlídce jsme šli k jeskyni,

kde na děti čekalo strašidelné pře-

kvapení. Větší zděšení však způ-

sobila bouřka, která nás zastihla

v zahradě. Díky rychlé záchraně

paní Hanušové a pana Bezkočky,

kteří nás odvezli do Vinoře, jsme

ani moc nezmokli. 

Ve Vincentu na nás čekal pan Ji-

ří Zítka, který promítal a povídal

o přeletu Mont Evrestu na rogalu. 

Po přednášce začali soutěže.

Řešili jsme otázky o B. Němcové

a o Ctěnicích. Odpovědi, které dě-

ti neznaly, vyhledávaly na inter-

netu. Dalším úkolem bylo zahrát

pohádku od B. Němcové, ale her-

ci nesměli mluvit. Výkony byly

skvělé, všechny pohádky jsme po-

znaly.

Kolem půlnoci jsme se začali

ukládat ke spánku, někteří si dali

ještě sváču a pak už dobrou noc.

Ráno kluci došli pro rohlíky

a po snídani se týmy daly do řeše-

ní tajenky. Letos vyhráli Zajíci.

Gratulujeme!

Děkujeme za pomoc při organi-

zaci Veronice Váchové, Zuzaně

Hromadové, Veronice Růžičkové,

paní Hanušové, panu Bezkočkovi

a panu Lichtenbergovi

Monika Lichtenbergová

Ve čtvrtek dopoledne se sešlo pět maminek spolu

s dětskou psycholožkou Ilonou Špaňhelovou v Bublině,

kde probíhala přednáška o sourozeneckých vztazích. 

Noc s Andersenem

Přednáška Sourozenecké vztahy – Vincent 8. dubna

Bylo zdůrazněno, jak připravit sourozence na pří-

chod dalšího člena rodiny, jak upevňovat jedinečnost

staršího dítěte. Jakým způsobem vnímat každé dítě

zvlášť s jeho specifickými potřebami, charakterem,

jak posilovat sourozenecké vztahy, lásku, respekt.

Kdy a jakým způsobem zasahovat z hlediska rodiče

do hádek, šarvátek, bitek, a kdy už to nechat na dě-

tech, aby si řešily tyto konflikty samy. 

Beseda byla doplněna prostorem pro otázky a zku-

šenosti z vlastního života rodičů.

PhDr. Ilona Špaňhelová



V pátek 16.dubna proběhla ve Vincentu beseda žá-

ků ZŠ Vinoř s p. Rytinou.

Pan Rytina seznámil děti s tiskařským řemeslem.

Vysvětlil jim, co všechno je potřeba udělat pro vydá-

ní knihy, jak se jmenují různé části knihy a z čeho se

knížka skládá. Beseda byla v podání p. Rytiny velice

zajímavá. Děkujeme tímto p. Rytinovi za čas, který dě-

tem věnoval a za jeho velice zajímavé vyprávění.

Myslíte, že při vaření snídaně se nedá najít kama-

rád? Pohádka o tom, co všechno se stalo tátovi med-

vědovi a jeho synkovi, když vařili snídani a neměli do-

ma maminku… o hodném pejskovi, zlé lišce a plném

kurníku slepic. To vše bylo v pátek 7. května v před-

stavení pro děti v mateřském centru Bublina. Děku-

jeme divadélku Krab za krásnou pohádku.
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Beseda žáků ZŠ s p. Robertem Rytinou Pohádka „Jak medvědi vařili“

Metoda Pilates je cvičení, které vyvinul Joseph Hu-

bertus Pilates před více než 100 lety. Inspiroval se ve

starých kulturách. Cílem je propojení a vědomá sou-

hra těla a mysli.

Cvičení rozvíjí koordinaci, sílu, rovnováhu, flexi-

bilitu a dýchání. Propracovává zádové, břišní a hýž-

ďové svalstvo, svaly jako základ správného držení těla.

Účelem je posílení centra – jádra těla tzv. „Gürtel“,

nebo „Power house“. Celkově vypracovává dlouhé,

štíhlé svaly. S důrazem na správné dýchání okysliču-

je svaly a podporuje cirkulaci krve. Pilates nevyčer-

pává, spíše dodává energii.

Metoda Pilates nepoužívá nespočetná opakování

až do únavy svalů, naopak vytváří podpůrný systém

pomocí pozvolného vypracování jednotlivých svalo-

vých skupin s cílem dosažení harmonického celku.

Pohybové sekvence jsou v každém programu pro-

myšleně vypracovány tak, aby odbouraly špatné ná-

vyky a nenásilnou formou posílily celé tělo a jeho dr-

žení.

Kurzy Pilates ve Vincentu
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Ve čtvrtek 13.května proběhl ve

Vincentu kurz první pomoci pod

vedením pana Jana Bradny ze spo-

lečnosti Life Support. Během čtyř-

hodinového kurzu pan Bradna vy-

světlil základní techniky první

pomoci. Vysvětlil co je důležité

a jaké informace má člověk podat

při volání na dispečink záchranné

služby, jak se postarat o zraněné-

ho člověka po dobu příjezdu sani-

ty, jak se zachovat při autohavárii,

jak zvládnout resuscitaci dítěte

i dospělého člověka, co dělat při

úrazu páteře, jak pomoci člověku

který je popálen nebo opařen. Je-

likož se kurzu zúčastnily samé že-

ny, budeme tedy pořádat také

kurz první pomoci pro muže, který

by se týkal hlavně pomoci raně-

ným při autohaváriích a pracov-

ních úrazech. Kurz první pomoci

byl velmi zajímavý, děkuji tímto

panu Bradnovi ze společnosti Life

Support (www.lifesupport.cz) za

jeho prezentaci a také paní Libuši

Paterové za zprostředkování kon-

taktu. 

Ve středu 2.června se ve Vincentu uskutečnilo „Va-

ření s Tupperware“.

Návštěvnice se mohly na vlastní oči přesvědčit, jak

snadné, rychlé a úsporné je vaření s výrobky Tup-

perware v mikrovlnné troubě. A nejen na vlastní oči,

ale i jejich chuťové pohárky byly uspokojeny. Větši-

na přítomných návštěvnic tak odcházela spokojeně

s plnými žaludky i s objednávkou na nové, nadčaso-

vé výrobky, s jejichž pomocí uvaří i méně zdatná hos-

podyně. 

Ve středu 9. 6. proběhl na dětském hřišti v Opo-

čínské ulici Dětský den.

Počasí nám přálo, soutěžilo se v sedmi disciplínách.

Po ukončení soutěží a rozdání cen přišel klaun Pepí-

no, který pro děti uspořádal „Koncert vážné hudby“

a nakonec dětem rozdával balónky.

MC Bublina – Dětský denVaření s Tupperware

Kurz první pomoci
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V našem MC působí pobočka

mezinárodní hudební školy YA-

MAHA Class pod vedením Zuzany

Bartošové se zaměřením na kurzy

pro děti předškolního věku a hru

na flétnu. Hudební škola YAMAHA

Class má téměř 60 letou tradici.

V našem centru bude působit od

září 2010 již třetím rokem.

V roce 2009 začalo ve Vinoři pracovat o.s. Škovínek. Klade si za cíl

realizovat přednášky a semináře určené převážně rodičům a vychova-

telům. Na podzim v novém školním roce 2010/2011 se můžete těšit na

témata Dítě a jeho spánek (rituály, noční děsy, noční můry), Dítě a jeho

zlozvyky (cucání palečku, spaní s plenou, dudlík), Vstup dítěte do školy

– školní zralost. Semináře se uskutečňují pod odborným vedením zku-

šených psychologů. Oblíbenou se stala hlavně PhDr.Ilona Špaňhelová

se svým neformálním přístupem. Pro další konkrétní informace a ter-

míny seminářů sleduje www.skovinek.cz                 Míša Nastuneaková

Cestujete o dovolené také hodně Evropou jako já?

A už jste tam navštívili nějaké muzeum, kde vám na-

bídli elektronického průvodce jen v angličtině, něm-

čině nebo francouzštině? Nebo jste tam za průvodce

v češtině museli pořádně připlatit?

Stalo se vám někdy, že listujete zásilkovým katalo-

gem odívání jedné známé německé firmy a nevíte, jak

si máte vysvětlit popis svetru, který je pleten celý do-

prava, jen jeho lemy doleva?

Úspěšný prvňáček – kurz pro

děti, které se chystají do 1. třídy,

bude pokračovat od září 2010 již

třetím rokem. Co vaše děti čeká?

Rozmanitý program poskládaný

do hodinové lekce jednou za tý-

den. Intenzivně budeme podpo-

rovat uvolňování ruky tak, aby by-

la co nejlépe připravená naučit se

psát. Rozvíjet budeme zrakové

a sluchové vnímání, aby nás ne-

překvapila ta hromada písmenek

a hlásek. Nebudeme se učit mate-

matiku jako ve škole, ale jen si tak

„hrát“ s knoflíky, kostkami, fazo-

lemi, puntíky a obrázky, aby z nás

byl výborný počtář. Rozcvičíme si

i jazýček a paměť. Nezapomeneme

na posilování pravolevé orientace,

vnímání času a prostoru, abychom

se neztratili a k tomu všemu se na-

učíme správně dýchat a taky tro-

chu odpočívat při relaxačních

hrách. Čekají na nás i zapeklité

úkoly, které budeme řešit ve sku-

pině, protože víc hlav víc vymyslí

a naučíme se pracovat hlavně sa-

mostatně, do školy to bude důle-

žité. Budeme mít i svoje poklady –

pracovní sešity, kde je všechno

udělané tak, aby nás už nic od zá-

ří 2011 nepřekvapilo. Oslovujeme

všechny rodiče dětí od 4 let, kteří

chtějí svoje dítě dále vzdělávat

a rozvíjet. Další informace: Cen-

trum alternativní výuky, o. s.,

www.centrumav.cz nebo tel.: 736

102 603.

Mgr. Irena Bartošová

Již přes dva roky ve vinořském

kulturně vzdělávacím středisku

Vincent probíhají celoroční jazy-

kové kurzy angličtiny, italštiny,

němčiny (dříve i španělštiny) pro

předškolní děti, juniory, dospělé

i seniory pod vedením kvalifiko-

vaných lektorů, kteří pro aktivní

osvojení jazyka využívají moder-

ních metod a zahraničních výuko-

vých materiálů, a to v prostředí,

které je velmi útulné a přátelské.

A nejen to. Vincent je nezisková

organizace, která na svých ná-

vštěvnících „nerýžuje“, snaží se,

aby si kurzy a ostatní akce mohl

dovolit každý. Lektorům, řediteli

Vincenta Vítu Mokrému, starosto-

vi obce Františkovi Švarcovi a ko-

misi pro mezinárodní spolupráci

na srdci leží jazyková samozřej-

most zejména u dětí, resp. syste-

matická a kontinuální jazyková vý-

chova, které je v České republice

i po dvaceti letech pořád nedosta-

čující. 

„Nejčastěji odbourávám trau-

YAMAHA Class Škovínek ve Vincentu

Vincent – kurz německého jazyka

Předškolák ve Vincentu

Jazykové kurzy ve vinořském Vincentu

Nebo snad brouzdáte internetem a zachytíte zprá-

vu, že byli dopadeni Bin Da, Bin Müde, Bin Kaffeet-

rinken a Bin Rauchen? 

Nebojte se, nejde o teroristy, vše můžeme vysvětlit,

naučit a společně přeložit. A kde? V kulturním domě VIN-

CENT ve Vinoři v kurzech německého jazyka. Přijďte

a pokuste se zvládnout některá úskalí tohoto jazyka. Je

to zábavné i užitečné – pro vás, pro vaše cestování, ba

i zaměstnání. Mgr. Helena Cimermanová
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mata ze škol, psychické bloky, me-

todu biflování slovních seznamů,

ale soustřeďuji se hlavně na ma-

ličké děti od tří let dál, aby vyrů-

staly s cizím jazykem a jazyk rostl

úměrně s jejich světem.“ 

Největší radost má lektorka z kur-

zu angličtiny siláků (školní děti 8-11

let). S nimi čte a hraje anglické pří-

běhy, zpívá a rytmizuje, píše a ko-

munikuje. K dalšímu z oblíbených

kurzů patří pokročilí „starouši“: ti

čtou světovou zjednodušenou ang-

lickou četbu, poslouchají zprávy,

analyzují zajímavé články a společ-

nými silami zvládají i tu nejméně

oblíbenou gramatiku. 

Nejdůležitější je však mít mož-

nost normálně aktivně komuni-

kovat mimo stěny učebny. Vinoř

také z tohoto důvodu má dvě

partnerská města, jedno v Ně-

mecku, druhé v Itálii. Italštináři

si nedávno jazyk ozkoušeli na vý-

letě do Lavena Mombella, školá-

ci vyjeli navštívit své vrstevníky

do Schulzendorfu a na léto se pro

vinořské a děti partnerských

měst připravuje mezinárodní tá-

bor „Po stopách Karla IV.“, kde se

bude komunikovat pouze anglic-

ky. Necháme se překvapit, co Vi-

noři přinese partnerství s měs-

tem Prague ve státě Oklahoma.

Na konec ještě zmiňme nej-

bližší jazykové akce Vincenta 

www.praha-vinor.cz/kvc.htm:

na léto 2010 se v termínech 12. 7.

– 16. 7. a 9. 8. – 13. 8. připravují in-

tenzivní kurzy angličtiny a italšti-

ny. Od září se otevřou ty jazykové

kurzy, o které bude zájem.

Klára Löwensteinová

jazyková lektorka Vincenta 

Vincent kurzy

Cvičení PILATES každé úterý od 18.15 hod. do 19.30 hod.

Orientální tance každou středu od 18.00 hod. a od 19.00 hod.

Jóga každý čtvrtek od 18.00 hod. 

Jazykové kurzy Anglický a německý jazyk – pondělí až čtvrtek 

Od září bude ve Vincentu probíhat výtvarný kroužek „VÝTVARNÍČEK“
pro děti ve věku od 4 let. Budeme kreslit, malovat, stříhat i modelovat 

nabízí ještě volná místa do kurzů ve Vincentu od září 
ROBÁTKA (děti od 4 do 18 měsíců)

RYTMICKÉ KRŮČKY 
PRVNÍ KRŮČKY K HUDBĚ PRO DĚTI MŠ (od 12.30 hod.)

FLÉTNA PRO DĚTI OD 6 LET (od 14.00 hod.)

Kurzy YAMAHA jsou vždy v pondělí
Přihlášky na kurzy YAMAHA CLASS zasílejte:

ZUZANA BARTOŠOVÁ, lektorka Yamaha, 
zubasa@seznam.cz, mobil: 732 655 396
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Knižní přírůstky 2. čtvrtletí 2010

Balei Jim •Plavby do ráje

Prosecký Jiří •Encyklopedie

Messadie 

•Jana z Hvězdy 3 díly

Pospiszyl

•Octobrian a ruský unedgrand

Solo Lovec •Vrhač nožů

Weir Alison 

•Šest žen Jindřicha VIII.

Riordan Rick

•Percy Jackson Zloděj blesků

Clarke

•Jonatan Strange a pan Norel

Scott Michael •Vědma 

Monyová Simona

•Hříšný kanec

Cole Martin •Byznys

Procházková

•Pod zelenou vlajkou 

PRO DĚTI

Březina Tomas •Klub Tygrů

Awdry Wilbert 

•O mašince Tomášovi

Chapman Keith •Bořek Stavitel

Kratschmarová  

•Čert nikdy nespí

Kneřová Bety •Otazníková říše

Nahrbeny    

•Modrožlutí ďáblové 1. a 2. díl

Geisler Dagmar

•Vanda 3.a 4.díl

Schroder 

•Lukášův dračí kamarád

DARY 

Šmíd Zdeněk •Za písní severu

Stomiš Miroslav

•Pater a pastýřka

Skarlet Petr

•Věk rozkoší těch druhých

Simeon •Maigret 8 dílů

Johnsnová •Rozvod

Páral Vladimír 

•Profesionální žena

Roberts Monty

•Muž,který naslouchá koním

Stout Rex

•Jen přes mou mrtvolu

Rečková Dana •Dřímota

Rozehnal •Pochoutky

Arcimovičová •Vůně čaje

Grisham John •Nevinný

Menšíková 

•Dary Vladimíra Menšíka

Hanibal Jiří 

•Život s chutí cyankáli

Lumley Brian 

•Nekroskop 8dílů

Farkas Viktor 

•Zázračné skutečnosti

O T E V Í R AC Í  D N Y  K N I H OV N Y  O L E T N Í C H  P R Á Z D N I N Á C H  2 010

❘1.7. ❘13.7. ❘27.7. ❘3.8. ❘17.8. ❘31.8. ❘2.9. ❘vždy od 18.00 do 20.00 hodin

Knihovna

Přivezli jsme nový výměnný soubor (105 titulů)

D Ě K U J E M E  Z A  K N I Ž N Í  D A R Y

Ze Ïivota ‰koly: bfiezen – ãerven 2010

Hodnocení školního roku 

Od 1. září jsme plně začali využívat

novou přístavbu. Otevřeli jsme zde

dvě nové třídy MŠ, děti z I.- III.roč-

níku se přestěhovaly ze staré školy

do nového krásného prostředí, pěk-

né prostory má i školní družina

(zde ale bohužel zatím vybavené

prastarým nábytkem, protože na

nový už nebylo). Školní jídelna za-

čala vařit od září s možností výbě-

ru ze dvou jídel, s jejími službami

panuje všeobecná spokojenost jak

mezi dětmi, tak i stravujícími se dů-

chodci. Pro děti bylo ve škole otev-

řeno 14 kroužků různého zaměře-

ní, některé i v několika skupinách.

Zapojilo se přes 300 dětí, které vy-

držely pracovat v kroužcích celý

rok, což svědčí o vysoké kvalitě.

Školní výuka byla pestrá, kromě

klasického učení pracovaly děti

v různých projektech, navštěvova-

ly divadla a jiné výukové pořady,

zúčastnily se úspěšně mnoha spor-

tovních soutěží, absolvovaly celou

řadu výletů a zájezdů. Akcí bylo

skutečně hodně, zájemcům dopo-

ručujeme navštívit webové stránky

školy na adrese www.zsvinor.cz,

kde je činnost školy podrobně za-

znamenána včetně komentářů a fo-

todokumentace.
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Za tajemstvím Pražského hradu

65. výročí konce 2. světové války

Ve čtvrtek 6. května se žáci 6.

třídy vydali na Hradčany, aby na-

šli odpovědi na otázky vědomost-

ní soutěže Za tajemstvím Pražské-

ho hradu. Děti navštívily starobylé

prostory Vladislavského sálu, ex-

pozici Příběh Pražského hradu ve

Starém královském paláci, bazili-

ku sv. Jiří, Svatojiřský klášter, věž

Mihulku a Obrazárnu Pražského

hradu. V těchto prostorách jsme

hledali odpovědi na záludné otáz-

ky. Návštěvu Svatovítského chrámu

jsme vzdali, protože před ním stá-

la nejméně hodinová fronta a silně

pršelo. Také jsme navštívili zahra-

dy Na Baště, Na Valech, Rajskou

a Královskou. Zde na nás čekalo ve-

liké překvapení – nečekané setkání

s první dámou, paní Livií Klauso-

vou. Ta se s našimi šesťáky dala do

přátelského rozhovoru o jejich

školních radostech i starostech. 

I kdybychom soutěž nevyhráli,

výlet stál za to, Praha je přece tak

krásná!

A. Kocmanová, třídní učitelka 6.tř.

Dne 7. května při příležitosti 65.

výročí konce 2. světové války,

přednesly žákyně 8. třídy u po-

mníku před vinořským hřbitovem

text, zpracovaný podle knihy F. Fi-

lipa - Vinoř od minulosti k dnešku

paní učitelkou J. Hrubou :

14.3.1939 nacistické Německo

zahájilo okupaci českých zemí. Po

15. březnu obsadila německá voj-

ska i Vinoř. Štáb se ubytoval na

zámku a asi 100 mužů v měšťan-

ské škole. Vyučování se přesunulo

do staré školy. Na krátký čas byl ve

Vinoři i jízdní oddíl. Brzy bylo voj-

sko odsunuto a vystřídala je po-

sádka z letiště ve Kbelích. 



umučeni: Alexandr Babiák, Alois

Fíbr, Antonín Macháč, František

Patras, Josef Patras, Štěpán Škor-

pil, Vladimír Hudeček a Antonín

Neumann. Z koncentračního tá-

bora se nevrátil také pan Dubský,

jediný občan židovské národnos-

ti ve Vinoři. V roce 1943 musela

nastoupit dvě vinořská devate-

náctiletá děvčata na nucené prá-

ce do Říše. Jedna z nich zahynula

v prosinci 1943 při leteckém ná-

letu.

Necelé dva měsíce před koncem

války – 25. 3. 1945 – zemřelo při

bombardování kbelského letiště,

Vysočan a dalších obcí v okolí Vi-

noře 300 lidí, z toho 49 vinoř-

ských občanů. Před vinořským

hřbitovem bylo pochováno pět so-

větských vojáků, jejichž ostatky by-

ly o tři roky později převezeny na

společné pohřebiště na Olšanech.

Poslední vinořskou obětí 2. svě-

tové války se stala paní Františka

Vyskočilová, která byla 9. červen-

ce usmrcena výbuchem granátu

při práci na poli.

Dne 10. a 11. 5. se žáci naší ško-

ly zúčastnili obvodního kola atle-

tických závodů „Pohár rozhlasu

2010“. Tyto závody jsou vypsány

pro kategorie - starší žáci, starší

žákyně, mladší žáci a mladší žá-

kyně. Soutěží se ve všech atletic-

kých disciplínách. Body z jednot-

livých disciplín se sčítají a na

závěr je vyhodnoceno celé druž-

stvo příslušné kategorie. Z naší

školy nejlépe dopadlo družstvo

starších žákyň, které v konkuren-

ci pěti škol z Prahy 9, zvítězilo.

Starší žáci se umístili na druhém

místě a mladší žákyně na třetím

místě. Všichni žáci podali vynika-

jící výkony, zažili na vlastní kůži

atmosféru velkých závodů, kde

bojovali za své družstvo a někteří

dokázali konkurovat i těm, kteří

se atletice věnují naplno.

Během května proběhla ve 4.

– 9. třídě literární soutěž na té-

ma „Je tohle možné?“. Žáci moh-

li volit různé žánry, poezii i pró-

zu. Vytvořili mnoho pěkných

prací, zabývali se například vzta-

hy v rodině a ve škole, hokejo-

vým šampionátem, psali pohád-

ky. Prokázali bohatou slovní

zásobu a dobrou schopnost neo-

třele vyjadřovat své myšlenky.

V kategorii 4. – 5. třída zvítězil

Petr Brož ze 6. třídy s básní Jupi-

ter a želva, v kategorii 7. – 9. tří-

da obsadila 1. místo Klára Půl-

pánová z 8. třídy, která napsala

myšlenkově i jazykově výborné

zamyšlení nad filmem Smrt čeká

všude. Vítězové byli slavnostně

vyhlášeni a oceněni při školní

oslavě Dne dětí.

J. Hrubá

Petr Brož

Jupiter a želva

Ezop bajky vypráví

o tom, co je bezpráví?

Ten, kdo neví, ať čte dál,

co Jupiter udělal.

Jak tu želvu nezbednici

našel doma ve světnici.

Nepřišla si na pozvání,

raději se doma válí.

Špatnosti se dopustila,

tímto boha urazila.

Poslal na ni kletbu zlou,

domek nosí nad sebou.

Je to vůbec možné?

Mohlo se to takhle stát?

Věříme – li na zázraky,

můžeme to takhle brát. 
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Válka si i ve Vinoři vybrala své

oběti. První obětí byl Karel Klimt,

příslušník 311. československé

bombardovací perutě v Anglii, kte-

rý zahynul při náletu na Brémy

v říjnu 1940. 

V koncentračních táborech byli

Na všechny oběti války s úctou vzpomínáme.

Pohár rozhlasu 2010 Literární soutěž
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Naše škola se zapojila do akce

ministerstva školství Ovoce do škol,

jejímž cílem je pomoci rodině vy-

tvářet u dětí mladšího školního vě-

ku správné stravovací návyky. Žá-

ci prvního stupně dostávali zdarma

dva kusy ovoce nebo zeleniny

týdně, jestliže škola realizovala

další akce na podporu zdravé výži-

vy. My jsme zapojili i žáky druhého

stupně, kteří jednak pomáhali při

rozdělování ovoce a zeleniny, jed-

nak téma zpracovali ve výtvarné

výchově a v hodinách českého ja-

zyka. Vznikla hezká dílka, napří-

klad pohádka chlapců z deváté tří-

dy, kterou vám nabízíme.

Válka mezi dobrem a zlem 

Před dávnými časy se slad-

kosti rozhodly, že vytvoří spo-

lek. Přihlásily se do něj bonbó-

ny, čokoláda, lízátka, sušenky,

zmrzlina, dorty a sladké nápoje,

aby zkazily všechny zuby na ce-

lém světě. Proti nim se postavily

banány, pomeranče, jablka,

hrušky, mandarinky, švestky,

meruňky, broskve, a jejich další

kamarádi.

Rozpoutala se krutá a nelí-

tostná válka. Obrovské ztráty by-

ly na obou stranách.

Když se zdálo, že ovoce pro-

hraje, na obzoru se objevila ze-

lenina. Z řeky se vyvalil špenát

a sladkosti se začaly rozpouštět.

Banány, pomeranče, jablka,

hrušky, mandarinky, švestky se

svými kamarády se vzchopily,

odrazily sladkosti a definitivně

zvítězily. A od té doby musíme

jíst ovoce a zeleninu…

Abychom předešli zkaženým

zubům…

Jakub Typlt a Petr Petrilak

V pondělí ráno 24. 5. 2010 jsme

se před školou rozloučili s rodiči

a vyrazili autobusem na školu

v přírodě. Na chatu Dřevona, kde

jsme měli zajištěné ubytování,

jsme dorazili před obědem. Na po-

kojích se ještě uklízelo, tak jsme šli

na prohlídku okolí. Pak nás již če-

kal oběd, vybalili jsme si věci

a ubytovali jsme se. Poté jsme zdo-

lali rozhlednu Slovanku a poko-

chali se krásným výhledem. Večer

jsme v lese hráli hry a stavěli do-

mečky pro lesní zvířata.

V úterý dopoledne jsme se po

krátké výuce skoro všichni svez-

li na klisně jménem Rebeka. Od-

poledne nás opět čekal výstup

na rozhlednu, tentokrát na Krá-

lovku. 

Ve středu jsme se učili přírodo-

vědu a v souvislosti s tím absolvo-

vali přírodovědnou vycházku. 

Poté jsme asi hodinu plavali v ba-

zénu. Odpoledne jsme si zaspor-

tovali na olympiádě a večer si za-

řádili na vlastní diskotéce.

Ve čtvrtek jsme hráli fotbal a na

stopovanou. Opět jsme si zaplava-

li v bazénu, tentokrát celé 2 hodi-

ny. Na večer jsme si dokonce při-

pravili karneval. 

V pátek jsme se po snídani vy-

dali na cestu zpět a v půl jedenác-

té jsme nasedli do autobusu a vy-

razili na cestu k domovu. 

V pondělí 31.5. ve 14:00 jsme

odjeli od školy směr Rozvadov,

Frankfurt nad Mohanem, Kolín n.

Rýnem a Brusel do Calais. Tam

jsme se nalodili na trajekt směr

Dover. Cesta trajektem trvala 1,5

hodiny. Na druhé straně nás při-

vítaly bílé doverské útesy. Do Lon-

dýna jsme pokračovali již po levé

straně silnice stejně jako ostatní

britská auta.

Posnídali jsme u Greenwich-

ského parku, kde nás přivítalo

deštivé a chladné počasí. První

procházka nás zavedla ke Green-

wichské observatoři a překročili

jsme nultý poledník. Pokračovali

jsme směrem k řece Temži, na-

Ovoce do škol Škola v přírodě IV. A Hrabětice v Jizerských horách

Londýn, Londýn, Londýn
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stoupili jsme na loď a odjeli k hra-

du Tower. Přešli jsme přes most

Tower Bridge na druhý břeh Tem-

že. Další zastávkou byla katedrála

St. Paul’s Cathedral, kterou jsme si

důkladně prohlédli. Tento den

jsme zakončili prohlídkou Toweru.

Obdivovali jsme korunovační kle-

noty i rozsáhlou zbrojnici. Večer

jsme se rozdělili do hostitelských

rodin. 

Další den ráno nás překvapila

modrá obloha a slunce. Vydali

jsme se k bariérám na Temži a ab-

solvovali první jízdu metrem do

Natural History Museum, kde jsou

vystaveny rozsáhlé sbírky pří-

rodnin a kostry dinosaurů. Další

cesta metrem nás zavedla k fot-

balovému stadionu FC Chelsea.

Anglický výklad průvodce naši žá-

ci sami tlumočili co češtiny. Od-

poledne jsme zakončili odpočin-

kem v Hyde Parku. Po náročném

dni jsme se opět rozjeli do svých

rodin.

Poslední den jsme zahájili pro-

hlídkou muzea voskových figurín

Madame Tussaud’s, kde jsme se

vyfotili s mnoha známými osob-

nostmi. Metrem jsme se přesunuli

do oblasti Wesminsteru a prochá-

zeli jsme místy, která se nejvíce za-

psala do historie města: Bucking-

ham Palace, Westminster Abbey,

Whitehall, Trafalgar Square. Teč-

ku za celým pobytem jsme udělali

jízdou na 135 metrů vysokém Lon-

don Eye.

Celkem jsme ujeli více než

3000 km. Vrátili jsme se unaveni,

ale plni nezapomenutelných do-

jmů. 

M. Melicharová, L. Bímová,

D. Chludilová

Třetí třídy naší ZŠ měly na ko-

nec školního roku naplánován po-

byt na škole v přírodě. Většina dě-

tí se velmi těšila, v některých byla

malá dušička, protože třeba popr-

vé opouštěly rodinnou náruč. Po-

byt byl zajištěn přes CK v penzio-

nu v Zátoni na Šumavě. Odjeli

jsme v týdnu od 31.5 až 5.6.2010.

Cesta tam proběhla skvěle. Penzi-

on moc neodpovídal našim před-

stavám, ale mladý správce se nám

pokoušel vyjít ve všem vstříc. Nej-

víc nás zklamalo počasí, které

v červnu nikdo z nás neočekával.

Snažily jsme se i přesto připravit

pro děti pěkný program, aby jim

zůstaly pěkné vzpomínky. Po pří-

jezdu jsme udělali průzkum okolí

delší procházkou. Na druhý den

byl objednán keramik a jízda na

čtyřkolce. S keramikou pracuje na

naší škole již dost dětí, ale když se

vozily na čtyřkolce s řidičem, oči

všech zářily blahem. Tento den si

také hrály v lese, kde měly scho-

váno na lístcích 25 známých pří-

sloví, jenže s přeházenými slovy.

Dvojice dětí hledaly a soutěžily

a my jsme se nestačili divit, jaká

nová přísloví vznikala.Pro poba-

vení: 

Potrefená husa nejvíc kejchá.

Zátoň-škola života.

Základ-škola života.

Stáří, jako když najdeš.

Jiří a štíři vylézají z děr.

Ve středu dopoledne byla pěk-

ná zima. My jsme ale spěchali za

koníčky. Asi 2 km od chaty chova-

telka koní a její pomocník na dvou

Škola v přírodě 3.ročníky – Zátoň na Šumavě



klidných koních povozili děti krás-

nou alejí. Zda se v té chvíli dětem

na hřbetě koně zdál svět nejkrás-

nější, to nevím, ale spokojenost

byla velká. Hůře bylo nám dospě-

lým, když severák sílil a po cestě

zpět se i rozpršelo. Odpoledne se

již nedalo kvůli dešti vyjít ven, ale

i pro tento případ byl připraven

program. V jídelně se konal šesti-

boj v různých vědomostech a do-

vednostech. Ve čtvrtek jsme vstá-

vali již s obavami z počasí. Zdálo

se, že se to v noci vypršelo, a tak

jsme se vydali na vlakové nádraží

s plánem popojet do Kubovy Hu-

tě a potom se pokusit dojí t co nej-

blíže Boubínu. Na nádraží nás

však znovu dostihl déšť, takže

jsme změnili plány a dojeli do

Vimperku. Prošli jsme přes ná-

městí nahoru na zámek a navští-

vili sklářské muzeum, muzeum

knihtisku a přírodních krás Šu-

mavy.Návštěva byla velmi úspěš-

ná, protože to bylo jediné místo,

kde měly děti možnost nakoupit

sobě a rodině dárky. Bez pořád-

ného nákupu totiž není pořádný

výlet. Domů jsme dojeli autobu-

sem, a protože se počasí pomalu

začínalo chovat, jak se na červen

patří, mohly děti zbytek dne strá-

vit na hřišti. Přestože jsme oproti

plánu žádnou túru neudělali – jen

přes náměstí Vimperku, jeden žá-

ček domů napsal: „Dnes jsme ušli

16 km a málem jsem z toho

umřel“. Když jsme viděli, co umí

dětská fantazie, tak jsme je v pátek

nechali hrát na hřišti a odpoledne

udělali táborák, na kterém si opek-

ly vuřty. Každý večer se děti bavi-

ly na diskotéce, a když jim správ-

ce nainstaloval počítač s karaoke,

byl po další dva večery úspěch za-

ručen. K večernímu programu pat-

řilo denně také vyhlašování nejlep-

ších výsledků toho dne, k čemuž

patřily i pěkné ceny. Ty jsme měli

k dispozici díky darům rodičů

a hlavně sponzorů, které sehnal p.

ing.Vyskočil. Poslední večer patřil

maskám a děti si přály, aby tento

večer byl nazván maškarním bá-

lem. Postupně ale byla vidět úna-

va ze všech těch naplněných dní

a tak děti odpadaly a putovaly do

postýlek. Z pohledu nás dospělých

si to děti pěkně užily, i když sem

tam došlo i na slzičky kvůli stýs-

kání po mamince.

Chtěla bych poděkovat všem ro-

dičům, kteří přispěli na ceny pro

děti, dále T.Zemanovi, který jako

šikovný truhlář vyrobil dětem tro-

je chůdy a ty se staly velkým hitem

na pobytu a nyní budou sloužit

v naší družině. Velkou pomocí by-

la i přítomnost Jindřišky Hájkové

z Vinoře, která jako zdravotní sest-

ra obětovala týden dovolené a sta-

rala se o děti nejen po stránce

zdravotní, ale využila svých zkuše-

ností z táborů, kam s dětmi jezdí

a vydatně nám pomáhala s pro-

gramem. Rovněž paní S.Červen-

ková, která si pobyt sama uhradi-

la, nám vydatně pomáhala, takže

to pro ni nebyla žádná dovolená.

Nás, učitelky, těšila spokojenost

dětí a také pochopení a poděko-

vání rodičů, kteří si dokázali před-

stavit jaká práce a zodpovědnost

to je, vyjet s dětmi a mít 24 hodin

denně službu.

Mgr. M.Vyskočilová
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Stejně jako v loňském roce se i letos děti z naší ško-

ly zúčastnily pražského kola přírodovědné soutěže Ze-

lená stezka – Zlatý list. Naši školu reprezentovali žáci

6.třídy Karolína Káňová, Šárka Nečekalová, Kateřina

Abtová, Matěj Dragoun, Petr Brož a Jan Špaňhel.

Konkurence byla veliká, neboť soutěže se účastní ves-

měs vybraní žáci víceletých gymnázií a děti z přírodo-

vědných kroužků, které se připravují celoročně. Proto

do klání vstupujeme s heslem „Není důležité zvítězit…,

ale něco nového si vyzkoušet a naučit se.“ Šesťáci opět

zabojovali, podařilo se jim tudíž obhájit loňské umís-

tění – byli sedmí z devíti družstev. Někdo si možná řek-

ne, že to není žádná sláva. Připomínám však, že otáz-

ky jsou i z oborů s nimiž se šesťáci, kteří pracují pouze

se svými školními znalostmi, ve výuce dosud nepotka-

li (meteorologie, botanika, astronomie, geologie…).

A tak všechny zúčastněné děti chválím za snahu

o co nejlepší reprezentaci naší vinořské školy.

Jana Kubcová 

Zelená stezka – Zlatý list 2010



Stejně jako každý rok i letos

oslavily svůj svátek děti z naší ško-

ly mimo školní lavice. Zatímco klu-

ci pod vedením mužské části uči-

telského sboru změřili své síly

v tělocvičně při florbalu a nohej-

balu, děvčata odjela spolu s něko-

lika paní učitelkami do Ostré u Ly-

sé nad Labem, kde jsme všechny

společně navštívily areál společ-

nosti Botanicus. Prohlédly jsme si

nejen nádherně upravené bylin-

kové, zeleninové i okrasné zahra-

dy, ale především si dívky mohly

v přilehlé starobylé vesničce vy-

zkoušet, jak se v dobách jejich pra-

babiček vyráběl např. papír, jak se

rýžovalo zlato, jak se vytvářelo vo-

ňavé bylinkové mýdlo. Za několik

místních grošů si zkusily svou tr-

pělivost při výrobě svíčky nebo

provazu, mohly zasednout k hrn-

čířskému kruhu a zhotovit z připra-

vené hlíny např.misku. U dalšího

vesnického domku si popovídaly

s brusičem drahých kamenů nebo

s mladou bylinkářkou. Během leh-

ce zataženého dopoledne přišla

vhod i místní hodovna, kde jsme

si všechny u velkých dřevěných

stolů rády pochutnaly na sladké

palačince z pohankové mouky ne-

bo výtečném bramboráčku. Před

odjezdem jsme ještě navštívily

úžasně voňavý obchod s přírodní-

mi produkty firmy Botanicus a za-

koupily vzorky mýdel, džemů a ji-

ných drobností.

Petra Cittová
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Oslava Dne dětí

Školní divadlo Housle na stromě

Děti – škola – rodiče

Pozor, pozor! Na vědomost se

dává, že školní divadlo vystupuje

s novou hrou „Čarodějův les“. Opět

jsme se pustili do nastudování po-

hádkového příběhu, tentokrát

jsme zvolili lehce alternativní di-

vadelní formu. Nechali jsme se in-

spirovat japonským divadlem - část

dětí nosila vlastnoručně vyrobené

figury a pantomimou vyjadřovala

děj příběhu. Druhá část dětí praco-

vala se zvukovou aparaturou a za

oponou na mikrofon dabovala vý-

kony herců. Výsledkem společné

práce, byl příběh o vílách, stateč-

ném Vaškovi, kašpárkovi, čarodě-

jovi a jeho pomocnících. 

První vystoupení jsme absolvo-

vali v rámci oslav Čarodějnic ve

Kbelích, dalšími aplaudujícími di-

váky byly děti ze školní družiny

u nás ve škole. Nejvíc se dětem lí-

bily tajemné hlasy čaroděje a dra-

ka a závěrečná písnička od popu-

lární skupiny Kašpárek v rohlíku.

Zátěžová zkouška naše divadlo

ale teprve čekala. Rádi jsme při-

slíbili účast na MDD ve Ctěnicích.

V den „D“ nám ovšem „vypadli“ tři

herci, z toho dvě hlavní role! Ne-

chtěli jsme domluvené představe-

ní rušit, tak jsme se pustili do od-

vážné improvizace. Z publika jsme

vybrali šikovné děti (žáky naší

školy), které jsme seznámili bě-

hem několika minut s obsahem

hry...a pohádku jsme zahráli. Tím-

to děkuji za odvahu Karolíně Ši-

chové, Simoně Těšínské a Honzo-

vi Červenkovi. Společně jsme

všechno nakonec zvládli a diváci

všem hercům (i nehercům) nad-

šeně tleskali. 

Před prázdninami divadlo

Housle na stromě pohádku před-

vede ještě dětem z mateřské škol-

ky. Potom už herce čekají zaslou-

žené školní i divadelní prázdniny

a v září se už všichni těšíme na no-

vé zajímavé projekty. 

Soňa Tomková

Rodiče dětí z vinořské školy při-

vítali výzvu Školské rady zapojit

se do mimoškolních aktivit.

Podařilo se vytvořit „Tým přá-

tel školy“ a začali jsme společně

plánovat. První společnou akcí se

stal rodinný turistický pochod VI-

NOŘSKÝ VANDRÁČEK. Vandrova-

lo se v neděli 16. května obcemi

Vinoří a Přezleticemi. Počasí nám

přálo a na startu se zaregistrova-

lo 101 dětí, doprovázelo je při-



bližně 70 dospělých. Pozvánka

platila pro všechny a tak jsme za-

znamenali i rodiny ze Kbel a z Pro-

seka. Žáci a rodiče na stanovištích

museli zvládat nápor malých tu-

ristů a pozorně se soustředit na

plnění úkolů a rozdávání razítek,

která byla tak důležitá. Každého,

kdo nasbíral plný počet razítek

a prošel tedy všemi stanovišti, če-

kal v cíli diplom a čokoládová

medaile. Společně jsme pak opé-

kali špekáčky a za doprovodu ky-

tary si někteří odvážlivci i zazpí-

vali.

„Vandráček“ se velmi vydařil

a to díky přátelské spolupráci dě-

tí, školy a rodičů. 

Těšíme se na další společné akce, které přinášejí radost a mají smysl.

Máte-li chuť se zapojit i Vy nebo třeba jen máte nápad či připomínku

kontaktujte nás na stránkách ZŠ Vinoř.

Za Radu školy Markéta Kilingerová

V sobotu 5. 6. 2010 trenérky

badmintonového kroužku uspo-

řádaly 1.ročník turnaje rodičů.

Turnaj se konal v tělocvičně ZŠ,

rodiče tak měli možnost zahrát si

na stejných badmintonových kur-

tech jako jejich děti trénují a hrají

i většinu turnajů.

Do turnaje se nám přihlásilo 11

žen a 15 mužů. Ženy byly rozděle-

ny do dvou základních skupin,

kde hrála každá a s každou na 2 se-

ty do 11-ti bodů. Muže jsme roz-

dělily na 4 základní skupiny, kde

hrál také každý s každým ale na 2

sety do 15-ti bodů. Po odehrání zá-

kladních skupin každý postoupil

do závěrečných bojů o celkové

umístění. Hrálo se ale již na 2 ví-

tězné sety a pavoukovým systé-

mem na 1 porážku.

Turnaj se nesl po celou dobu ve

velmi příjemné atmosféře, kterou

vytvořili spokojení, hrající rodiče

a jejich děti většinou v rolích tre-

nérů. Bylo velmi příjemné vidět

bojující rodiče, ale vždy s úsmě-
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1.ročník badmintonového turnaje rodičů

vem na tváři. Kvalita zápasů se

s každým odehraným zápasem

zvyšovala a závěrečná finále jak

žen, tak mužů už měla velmi vyso-

kou úroveň. Finalisté zejména

mužské dvouhry p. Vodička a p.

Patera předvedli několik výměn,

kdy jim tleskala opravdu celá hala.

Chtěly bychom moc poděkovat

všem rodičům co si přišli zahrát,

protože byli opravdu báječní jak

po badmintonové stránce, tak po

té společenské (výborná buchta,

osvěžující banány a šampaňské

a hlavně skvělá nálada – co do-

dat!!). Děkujeme také všem dětem

v rolích trenérů a zejména v rolích

rozhodčích!!!

Doufám, že si všichni turnaj

skvěle užili stejně jako my pořa-

datelky a za rok se na vás opět tě-

šíme!!!                        Eva Titěrová



V letošním devátém ročníku je 27 žá-

ků. Z toho 4 odcházejí na státní gymná-

zia, 20 dětí zvolilo střední odbornou

školu (17 státní, 3 soukromou): 7 z nich

obchodní akademii, 9 průmyslové ško-

ly, 4 ostatní SOŠ. Pouze 3 žáci přecházejí

na střední odborná učiliště. 

Všechny děti se dostaly na jednu ze

zvolených škol v 1. kole přijímacího ří-

zení. 

Ze sedmého ročníku odchází 1 žák na

státní šestileté gymnázium, z pátého

ročníku 5 žákyň na osmiletá gymnázia

(2 na státní, 3 na soukromá).

Přejeme všem dětem mnoho úspě-

chů v dalším studiu i osobním životě.

Iva Křemenová, výchovný poradce

Výhled na další školní rok

podařilo se otevřít pro naše budoucí prvňáčky tři první třídy, na-

konec by mělo nastoupit 58 dětí. Bohužel budeme ale muset spo-

jit budoucí třetí třídy, 31 dětí už nelze dále dělit. Spojí se i sou-

časné páté třídy, kde po odchodu několika dětí na víceletá

gymnázia zůstane 28 dětí. Budeme mít stejně jako letos 14 tříd,

počet dětí by měl stoupnout nad 300. Výuku máme zajištěnu kva-

lifikovanými učiteli. Problémy mohou nastat trochu ve školní dru-

žině, kam můžeme přijmout maximálně 100 dětí, není zde jisto-

ta, že se vejdou všichni zájemci ze třetí třídy. Pro další školní rok

se pokusíme navýšit kapacitu. Ve výuce budeme pokračovat v ús-

pěšném letošním modelu, zprávy budeme průběžně publikovat

na internetu. Předpokládáme, že letos se podaří obsadit lyžařský

kurz, bude pro VII.a VIII.ročník s možností doplnění deváťáky. 

Zahájení nového školního roku

Zahájení bude ve středu 1. 9. 2010 v 8 h. Prvňáčky přivítáme

v prostorách školní jídelny, ostatní děti v jejich třídách.

Dne 5. 6. 2010 se před novou

školou setkali spolužáci, kteří zde

ukončili povinnou školní docház-

ku v červnu 1977.

Zajímavé bylo vítání postupně

přicházejících spolužáků. Většina

z nás se poznala i přes změny způ-

sobené časem, ale několik spolu-

žáků bychom při běžném setkání

na ulici minuli bez povšimnutí.

Velkým okamžikem bylo přiví-

tání třídního učitele Rudolfa Vin-

še s manželkou, kteří přijeli až ze

Sokolova.

Po přivítání jsme se všichni

odebrali do školy a ve třídě zasedli

do lavic. „Tříďas“ přečetl docház-

ku. Přítomno bylo 30 spolužáků,

pouhých 5 scházelo. Následovalo

předání květin učitelce Marii Vin-

šové (roz. Hamplové) a všem spo-

lužačkám. 

S trochou nostalgie jsme na-

hlédli do dalších tříd a prohlédli si

tělocvičnu s novou přístavbou.
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Výsledky rozmisťovacího řízení ve šk. roce 2009/2010

Třídní sraz po 33 letech



Po prohlídce školy následoval přesun do místní

restaurace Pod vinořským zámkem. 

Ihned po přípitku to začalo mezi spolužáky hučet

jako ve vosím hnízdě. Každý si chtěl s každým popo-

vídat, jak oněch 33 let prožil.

Raritou bylo internetové spojení s jedním z našich

spolužáků, který je pracovně v Chile.

Všichni se živě bavili až do pozdních hodin, kdy

jsme se s příslibem dalšího srazu pomalu rozcházeli.

Je skvělé, že navzdory dnešní uspěchané době si

drtivá většina spolužáků udělala čas a přišli si za-

vzpomínat a poděkovat svým učitelům.               V.V.

kurenci ostatních mateřských ško-

lek Prahy 9 skvěle obstály.

Odměnou jim byly nejen hmot-

né dárky, ale též aplaus přítomných

rodičů a ostatních diváků, kteří za-

plnili hlediště divadla Gong.
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Třídní učitel Rudolf Vinš a jeho choť Marie 

(rozená Hamplová) přijeli až ze Sokolova.

Akce byla podpořena naší

městskou částí a tak děti neminu-

la pochvala od samotného pana

starosty F. Švarce, který přehlídku

osobně navštívil.

Michaela Spěváčková, učitelka MŠ

Předškoláček 2010

Dnes jsme právě vyletěli na

zem z pekla ven a chceme si tady

v Gongu užít skvělý den!

Tímto veršem úvodní básničky

se 3. května odpoledne na podiu di-

vadla GONG objevila spousta roz-

tomilých čertíků v podání dětí před-

školních tříd Veverek a Soviček.

Svým dramaticko-tanečním vy-

stoupením nazvaným „Mejdan s čer-

tíky“ se tak děti prvně zúčastnily

každoročně pořádané nesoutěžní

přehlídky „Předškoláček“ a v kon-

Ze Ïivota matefiské ‰koly
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Ve čtvrtek 20. 5. 2010 se nám

přes nepřízeň počasí podařilo

uskutečnit olympijské hry. Spo-

lečně jsme je slavnostně zahájili

„zapálením olympijského ohně

a vztyčením olympijské vlajky“. 

Pak už mladší děti začaly plnit

disciplíny, které měly připravené

ve třídách. Za každou splněnou

dostaly do medailové kytičky ra-

zítko. Děti byly nadšené, fandily si

navzájem, soutěžily, snažily se

úkoly plnit co nejlépe. 

Předškolní děti měly možnost

využít tělocvičnu ZŠ. Tady si při-

padaly jako opravdoví sportovci.

Sem nás přišly povzbuzovat děti

ze ZŠ a o to byla motivace zvítězit

větší. Za odměnu děti dostaly me-

daili, malý dárek, ale i příjemně

a ve sportovním duchu prožité do-

poledne.

Olympiáda byla jednou z mno-

ha akcí a projektů, které se v ma-

teřské škole uskutečňují. Jen v po-

sledních dvou měsících školního

roku to byl např. písničkový po-

řad: „Letem, světem“, exotický

kaleidoskop: „Africký tanec“, dě-

ti také viděly krásné sokolnické

ukázky: „Létání dravců“. Se svým

programem byl u nás Michal Ne-

svadba. K MDD jsme navštívili 

divadlo v Horních Počernicích,

„Besip“ přijede s programem: „Cho-

díme, jezdíme, létáme“. Čeká nás

výlet na zámek Berchtold, kde je

pro děti připraven program pod

názvem „Dětský ráj a pohádková

země“. Školní rok s rodiči a dětmi

společně ukončíme 15. 6. v jídelně

ZŠ. Děti se pochlubí připraveným

programem. Zde také proběhne

slavnostní stužkování budoucích

prvňáčků panem starostou a pa-

nem ředitelem školy. 

Jana Kovářová, ředitelka MŠ

Ze Ïivota vinofiské farnosti

Letos bylo na Zelený čtvrtek na

farním dvoře rušno. Ačkoli bylo

nevlídné počasí, zima a chvílemi

poprchávalo, sešlo se asi 100 lidí

od malých dětí po důchodce. Už

od vrat zaváněla libá vůně peče-

ného masa – chlapi opékali opra-

vdového beránka.

V době Ježíšově židé slavili kaž-

doročně velikonoční večeři na pa-

mátku východu z Egypta (Exodus

- pod vedením Mojžíše asi 1300 let

před Kristem). Tato večeře, které

se říká „sederová“, má jistý řád.

Žena zapaluje sedmiramenný sví-

cen, jí se nekvašené chleby, pijí se

Večer Zeleného čtvrtku

Olympiáda v Mateřské škole ve Vinoři.



4 poháry vína, beránek pečený na

ohni („ani jedna kost mu nebyla

zlomena“), hořké byliny připomí-

naly hořkost údělu otroků, charo-

set (směs jemně nakrájeného ovo-

ce, ořechů aj.) byl připomínkou

malty, z které dělali Izraelité cihly

pro faraónovy stavby. Jeden z po-

zdějších doplňků bylo vařené va-

jíčko, kde skořápka symbolizovala

nádvoří chrámu v Jeruzalémě, bí-

lek svatyni a žloutek velesvatyni.

Nejmladší chlapec z rodiny se ptal:

„Proč slavíme tuto večeři?“ Nej-

starší muž, nebo rabín vyprávěl

o východu Izraelitů z Egypta, při-

slíbeném Bohem a mocně usku-

tečněném.

Ježíš s apoštoly slavil tuto veče-

ři a při ní při pozvedání chlebové

placky řekl nová slova. Pak při po-

háru na konci večeře (tento pohár

musí přetékat) řekl také nová slo-

va. A protože si přál, abychom to

konali na jeho památku, slavíme

„Památku večeře Pána Ježíše“ jako

bohoslužbu v kostelech i jinde.

Letos jsme si chtěli trochu (a jis-

tě s nedostatky) připomenout, jak

asi probíhala Poslední večeře, kte-

rou slavil Ježíš se svými učedníky

v předvečer své smrti. Pro nás vše-

chny byl tento večer příjemným

společenstvím a velkým zážitkem.

Někteří celí prochladlí, ale s rado-

stí odcházeli pozdě večer domů, ji-

ní zakončili tento slavnostní den

v tichu v kostele.

Doufáme, že příští rok se nám

podaří podobnou „večeři“ opět

uspořádat, abychom mohli pozvat

i vás, kteří jste o tom letos nevě-

děli.
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Nejste nemocná, jste nešťastná!

...zaznělo v jedné z úvodních

vět lékaře, psychiatra, teologa

Doc. ThDr. MUDr. Mgr. Maxe Kaš-

parů PhD. Přednáška na téma Sta-

vy a vztahy – bludný kruh? se

uskutečnila dne 29. dubna 2010

v Centru Mariapoli ve Vinoři

v podvečerních hodinách. 

Dvacáté století bývá nazýváno

stoletím rozvoje techniky. Někte-

rými psychology bylo charakteri-

zováno také jako „století úzkosti

a deprese.“ Podle slov Maxe Kaš-

parů 21.st. tuto úzkost ještě pro-

hlubuje. „Nejste nemocná, jste ne-

šťastná“, slyší žena v ordinaci

psychiatra a jásá. Vzápětí se zara-

zí. „Ale to je hrozné, pane doktore,

kdybych byla nemocná, dal byste

mi prášky a to by pomohlo, ale

takhle... Co s tím?“ 

Problémy s komunikací posti-

hují partnerské, rodinné i mezi-

lidské vztahy (řadí se mezi nejčas-

tější příčiny rozvodů). Současná

doba poznamenává v první řadě

naše vztahy, které se ochlazují, za-

mrzají. Vzdalujeme se nejen dru-

hému, ale i sami sobě. Nezvládá-

me svou nejistotu, strach, samotu,

zato posilujeme a rozvíjíme kom-

plexy v sobě, partnerovi, dítěti. 

„Jak uvnitř, tak venku. Jak ven-

ku, tak uvnitř“, hlásal kdysi dávno

nápis na dřevěné fortně starého

opatství. A o tomto, mimo jiné, by-

la také přednáška Maxe Kašparů.

Naše vztahy odrážejí náš vnitřní

stav. Vnitřní nespokojenost plodí

kritiku, podrážděnost, tvrdost,

aroganci. Místo tolerance a vzá-

jemné úcty se srovnáváme, vzniká

žárlivost, závist, zaměňujeme pro-

středek za cíl. Cílem se stávají pe-

níze, kariéra, dům, sex, místo aby

byly nástroji lásky.

„Vy ještě věříte na opravdovou

lásku?“ ptají se mne dospívající

a v očích jim hrají jiskřičky pos-

měchu, pobavení, zájmu, ale i na-

děje. „Nejste přece naivní, nebo
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SVÁTEK SOUSEDŮ ve Vinoři

jo?“ „Věřím na lásku, protože mu-

sím,“ jdu s barvou ven. „Zkoušela

jsem nevěřit, ale nešlo mi tak žít.

V lásku věřím a dělám pro ni vše-

chno.“ Je po smíchu a já vím, že ně-

kolik z nich se už rozhodlo, že se

stanou také takovými „cvoky“ jako

já a budou hledat lásku. Dál je už

debata jiná, je o lásce. Jak se to dě-

lá, aby byla? Co raději nedělat, aby

nezmizela? Jak se léčí nemoci vzta-

hů a jak moc je důležité odpouštět?

A o tomto byla také tato před-

náška, snad první z cyklu Vinoř-

ských podvečerů , který navštívilo

cca 80 posluchačů. Na jejím po-

čátku byl „sen“ Pavla Nováka , zre-

alizovaný společně s manželkou

a s Evou Labusovou. Ing. Pavel No-

vák zajistil techniku, PhDr. Eva La-

busová s přehledem moderovala

přednášku, dotazy i prezentaci

knihy Max Kašparů ve zpětném zr-

cátku Jindřicha Štreita. O tom, že

měla přednáška úspěch, svědčí

ohlasy, které dodnes putují k or-

ganizátorům akce.

Lidí, kteří umějí věci jasně for-

mulovat, pojmenovat, mají nad-

hled, humor i srdce na pravém

místě, je jako šafránu. Přinášejí

nám radost, povznášejí nás nad

hladinu všedního dne a pomáhají

nám žít. Podle mého názoru Max

Kašparů k nim patří. Věřím, že

i další hosté Vinořských podveče-

rů budou patřit k těmto vzácným

lidem a těším se na ně. 

Marie Nováková

Abychom mohli čelit rostoucí

uzavřenosti naší společnosti chce-

me podpořit různé formy pomoci

sousedům, kteří nás potřebují. Ne-

máme snad každý z nás v sobě

skrytou potřebu žít ve městě, kte-

ré je lidštější, bratrštější a solidár-

nější?” 

A. Périfane, zakladatel svátku

sousedů 1999 Paříž. 

Zvoní zvony ohlašující konec

prohlídky zvonice a místního kos-

tela, konec koncertu a odborného

výkladu k akci Noc kostelů. Je

PÁTEK 28. 5 21.00. Na farní zahra-

dě se setkávají sousedé z nejrůz-

nějších končin Vinoře.Potkáme

zde rodilé Vinořáky, lidi žijící ve

Vinoři desítky let i ty nově přistě-

hovalé. Jsou zde lidé starší i děti.

Oheň hoří, světýlka svíček září

podvečerem stejně jako lampiony.

Po pár slovech o svátku sousedů

zazní písně s kytarou. Pozvedáme

číše do veliké výše, vždy na zdraví

některé z lokalit přítomných sou-

sedů.

„Co se u vás děje nového nebo

zajímavého?“ zní otázka. Dozvídá-

me se, odkud sousedé pocházejí,

jak jsou tu dlouho, někdy i pár

osobnějších slov. Víme už také,

kde teče či neteče voda, budují se

cesty, svítí nové osvětlení, ale ze-

jména to, že sousedé se znají a vá-

ží si sebe.

Za ulici U Bakaláře mluví used-

líci ze starší výstavby „starého Ba-

kaláře“ i ti, kteří tu jsou pár let. Vi-

nořští starousedlíci se shodují na

tom, že s „novou náplavou“ přišly

nové nápady a místa se oživují dal-

šími sousedskými vztahy. Jsou tu

sousedé ze sídliště i rodinných

domků, z Podskalí i Žabokřiku,

kde vyrůstá zbrusu nová zástavba.

Dort Veselý Vinořák z Podskalí si



vyslouží obrovský potlesk. Je sla-

ný, ozdobený krevetami. Správný

Vinořák je totiž veselý a hravý ja-

ko jeho autor a nevadí mu, že Vi-

noř má sice několik rybníků, ale

mořskými plody se zatím nechlu-

bí žádný z nich.

Půlnoc se blíží příliš rychle. Le-

dy jsou dávno prolomeny, jako

velká hvězda se k nebi vynáší psa-

níčko s podpisy cca 70 sousedů.

S ním stoupají i naše sousedská

přání. 

Dnešní doba není dobou snad-

nou a tím, čemu hrozí doba ledo-

vá, jsou naše vztahy, zamrzá nám

komunikace, zamrzá ochota ke

spolupráci. Někdy stačí zapálit ma-

lé světélko...

Tak ať to sousedské hoří do no-

vé tradice. 

Fabienne Kellerová, starostka Št-

rasburku ve Francii: „Každý, kdo se

snaží prostým, přátelským způso-

bem najít cestu ke druhým, si za-

slouží naši podporu.“ Bertrand De-

lano, starosta Paříže: „Velký přínos

akce vidím v tom, že se ve stejném

městě Evropy ve stejný den děje to-

též.“ Suzanna Haby, místostarostka

Gothenburgu ve Švédsku: „Je to

pro nás takový budíček.“ 

Wolfgang Tiefensee, starosta

Lipska v Německu: „Líbí se mi myš-

lenka jednorázového setkání lidí,

aby se lépe poznali.“ Eva Rita Sii-

tonem, starostka Helsinek ve Fin-

sku: „Město poskytuje podporu,

ale je na jeho obyvatelích, aby svá-

tek sami vytvářeli.“ Walter Weltro-

ni, starosta Říma: „Každý potřebu-

jeme druhého člověka. A v naší

společnosti, která potřebuje blíz-

kost, jsou sousedé ti, kdo nám jsou

blízcí.“ Richard Leese z městské ra-

dy v britském Manchesteru: „Mys-

lím, že tenhle svátek dává lidi do-

hromady, smiřuje je.“

Marie a Pavel Novákovi 

sousedé z nového Bakaláře 

39

Království radosti – Dětský den ve Vinoři 2010 

Už v roce 1996 se rozezněla na

Dětský den farní zahrada ve Vino-

ři smíchem a dětskými hlásky.

Vznikla nová tradice, Dětský den,

při realizaci kterého spolupracují

farnost Vinoř, mladí a rodiny

z Hnutí focolare, které má ve Vi-

noři své „Centrum Mariapoli“,

místní Sokol a Městská část Praha

Vinoř. O oblíbenosti Dětského dne

hovoří stále rostoucí počet rodin

a dětí navštěvujících tuto akci

(2005 150 dětí, 2007 170 dětí, le-

tos 220 dětí, 160 dospělých). 

Dětské dny probíhají ve zna-

mení pohádek. Letošním Králov-

stvím radosti děti provázela prin-

cezna Růženka a navštívil jej i král

Radovan XIV. 29. 5. od 15 hodin

mohly děti procházet mnoha



komnatami království. Nechyběla

zbrojnice, dokonce se střílelo, ob-

razárna byla plná mladých umělců,

děti navštívily kočárovnu, ale i hla-

domornu, půvabný pokoj princez-

ny obdivovaly zejména malé sleč-

ny. Voňavá královská zahrada se

líbila všem. Po splnění desítky

úkolů na děti čekaly dva skákací

hrady, sponzorský dárek jedné

z Vinořských rodin a také hojné

odměny.

Do království uváděly pohád-

kou starou jako lidstvo samo děti

z farnosti Vinoř. Zahrály nám, jak

touha po moci dokázala proměnit

i hodné lidi v podvodníky. Lži se

uměl postavit čestný Honzík a tak

se království nakonec mohlo stát

královstvím kamarádství a rados-

ti. Děti si o tom zazpívaly i zahrá-

ly písně pomocí bubínků. Děti

z Focoláre v závěru programu ve

své scénce zavedly děti do králov-

ství smutku, kde vládne sobectví

a do království radosti, kde si

všichni pomáhají. V podvečer se

rozhořel táborák a zavoněly opé-

kané špekáčky.

O program, soutěže a zabezpe-

čení se staralo cca 35 dobrovolní-

ků od těch nejmladších, cca 10 let,

po dospělé. Mezi účastníky by-

chom našli všechny kategorie od

miminek po babičky a dědečky.

Co dodat na závěr? Poděkovat

Městské části, farnosti Vinoř i MPSV

(grant o.s.Pontes) za finanční pod-

poru, poděkovat také všem, kdo

jakkoliv přiložili ruku k dílu. Při-

spěli tak k radosti dětí, jejich roz-

zářeným očím a krásnému ro-

dinnému odpoledni. Připravit

program, který zaujme, ale je

i hodnotný a zábavný, není vždy

snadné. Spolupráce dnes není sa-

mozřejmostí, je vzácná stejně jako

nezištná pomoc druhým. Zdá se,

že ve Vinoři oboje našlo svou tra-

dici. Těšme se tedy na příští rok.

Nakonec - proč by království ra-

dosti měla být jenom v pohád-

kách? 

Marie Nováková
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Senioři a baráčníci

Na Rychtě ve Vinoři

Od volby nového konšelstva

uběhlo půl roku. Stále se scházíme

každé pondělí s klubem důchodců

a máme za sebou docela dost práce.

22. května proběhlo sedění Ba-

ráčnické obce ve Vinoři se zprá-

vou o činnosti, pokladní zprávou

a hodnocením celé činnosti. Zú-

častnili jsme se také sedění v Kos-

telci nad Labem, volebního sedě-

ní a sedění Paňmaminek na Vele-

obci. 

Podepsali jsme i petici proti vý-

herním automatům.

20. dubna jsme se účastnili 

„Vítání občánků“ v nové škole

a 29. dubna jsme na jejich počest

jako symbol vlastenectví a vzá-

jemného přátelství a úcty mezi

všemi generacemi zasadili českou

lípu na Vinořském náměstí.

Proběhlo u nás několik besed:

s finančním poradcem ing.Gajdou

o důchodovém pojištění, penzij-

ních fondech a stavebním spoření.

Přednáška o ekologii a třídění od-

padu. Přišli nás poučit hasiči, jak

se máme chovat při nenadálých

událostech. Navštívil nás pan Ba-

jer a přednášel o houbách, pan

ing. Míka uvařil kulajdu a vyrobil

tlačenku, kterou všichni ochutna-

li, přišlo i několik hostů. Pěkná by-

Ze Ïivota spolkÛ
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la i beseda s herečkou a malířkou

Ivou Hüttnerovou. Navštívili jsme

divadlo v Karlíně a Na Fidlovačce.

8. března jsme oslavili společně

MDŽ v čínské restauraci. Byli jsme

ve Ctěnicích na prohlídce hotelu,

zámku, Kočárovny a na zabijačko-

vých hodech. V květnu jsme byli

na výletě ve Východních Čechách,

ve Vamberku, Doudlebech n. Orli-

cí a Častolovicích. Výlet se vydařil.

Také nás chodí navštěvovat

školní družina pani Hany Kazilo-

vé, děti nám hrají divadlo, zpívají

a přednášejí básničky, za což jim

tímto děkujeme.

Jana Kubištová syndička

Týden plný aktivit

19. dubna navštívil pravidelnou

pondělní schůzku seniorů a ba-

ráčníků p. Ing. Jiří Bajer, známý

významný mykolog. Přinesl si se-

bou celou řadu vzorků hub, ale

i ukázky odborné literatury. Jeho

vyprávění bylo zajímavé a velmi

poučné. Na všechny otázky doká-

zal odpovědět a o houbách jako

potravině, ale i jako součásti pří-

rody, se každý z přítomných do-

zvěděl mnoho zajímavého, možná

poprvé. Přítomní si mohli odbor-

nou literaturu, ale i recepty na

úpravu hub nejen prohlédnout,

ale i koupit, a tak se dokonale při-

pravit na nadcházející houbařskou

sezonu. Přítomni byli i hosté ze

sousedních obcí nebo městských

částí a všichni byli spokojeni.

Za zorganizování celého pří-

jemného odpoledne a setkání s Ji-

řím Bajerem děkujeme p. Ing.

M. Míkovi. Ten nejen s tímto ná-

padem přišel, ale také p. Bajera

pozval a připravil celý program.

A nejen to, společně s paní Míko-

vou uvařili 2 hrnce pravé kulajdy,

takže každý z přítomných dostal

Na výroční schůzi byl opět zvo-

len starostou Sokola Vinoř Myron

Gawdun. Blahopřejeme.

talíř této dobroty na ochutnávku

a pro ty, kteří si kulajdu nevzali

a o svůj život se báli, připravili tla-

čenku. Kulajda i tlačenka a k tomu

čerstvý chléb, byly to přímo hody.

Ještě jednou paní Míkové, panu

Ing. Bajerovi a Mirkovi srdečně dě-

kujeme a těšíme se na další akci. 

Ve čtvrtek 22. dubna byla ještě

prohlídka Czerninského paláce,

kterou jsme dlouho připravovali

a těšili se na ni a v sobotu 24.dub-

na navštívilo několik seniorů Skal-

sko. Prohlédli si a svezli se vláčky,

které postavili tamní nadšenci. Ale

o tom zas až někdy příště.      /fi/

Sokol Vinoř



27. 3. 2010 se děti z našeho tu-

ristického oddílu zúčastnily závo-

du Středočeského poháru v Kra-

lupech nad Vltavou. Domů se

vrátily se dvěma medailemi. Pře-

bornicí Středočeského kraje a zla-

tou medailí nás potěšila Monika

Kvapilová v kategorii starší žáky-

ně, třetí místo a bronzovou meda-

ili vybojovala v kategorii nej-

mladší žákyně Adélka Petrilaková.

Obě děvčata podala velmi dobrý

běžecký i vědomostní výkon.

11. 4. 2010 zorganizoval oddíl

již po osmé turistický závod Mist-

rovství Prahy. Závodilo se ve 

Vinoři u rybníků v Obůrkách

a v okolí. 

17. 4. 2010 Výlet na Bezděz

Naše cesta začala brzy ráno od-

jezdem z vysočanského nádraží

s výstupem v Doksech. První kro-

ky vedly k Máchovu jezeru. Prázd-

né kempy a pláže, ticho a klid,

šplouchající vlnky. Pěkná idylka.

Po červené turistické značce

jsme se vydali Máchovou cestou

na 7,5 km vzdálený Bezděz.

Trefili jsme se do pěkného po-

časí, sice foukal studený větřík, ale

sluníčko pěkně svítilo a my jsme

v pohodě došli až k úpatí Bezdězu.

Výstup na hrad nám dal trochu za-

brat, ale odměnou za to byl hrad

samotný.

Vyškrábali jsme se na jeho vel-

kou věž a s úžasem hleděli na vše-

chny světové strany. Před námi se

rozprostřela téměř letecká pano-

ramata. Přehlédli jsme snad čtvr-

tinu naší republiky. V oparu v dál-

ce se blýskal stříbrný Ještěd, bělaly

Krkonoše, více na sever jsme po-

znali kopec Klíč u Sloupu v Če-

chách, kde jsme byli loni na táboře,

viděli jsme Říp, komíny elektrárny

v Mělníku, políčka, lesy, cesty. Po-

časí k nám bylo, i přes popílek z is-

landské sopky, více než přívětivé,
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Rybářský svaz Zahrádkáři

TOM BOBŘI

Na údržbě našeho životního prostředí a okolí ryb-

níků jsme odpracovali již více než 500 brigádnických

hodin. V březnu jsme ve spolupráci s městkou částí

vyměnili starý ztrouchnivělý můstek přes hráz a na-

hradili jej novou konstrukcí a zpevnili jsme bahnitou

cestu od můstku k prvnímu zastavení naučné stezky.

Rybáři na jaře pořádali tradiční akci – Čarodějnice

u rybářů, rybářské závody dospělých na Pohankově

rybníku a tamtéž také 12. 6. Dětský den.

V minulém čísle Vinořského zpravodaje jsme se

zmínili o volbách u zahrádkářů. Pro upřesnění uvá-

díme, že paní Martina Kollarová se stala předsedky-

ní vinořské zahrádkářské kolonie. Předsedkyní míst-

ní organizace Českého zahrádkářského svazu ve

Vinoři zůstává i nadále paní Květoslava Matulová. 

Zahrádkáři Vinoř pořádali ve své kolonii Čaroděj-

nice s posezením a zpěvem. Toto setkání se vydařilo

a těšíme se na podzim a na společnou Posvícenskou

zábavu, na které se setkají a přispějí k organizaci vše-

chny spolky Vinoře.



den státního smutku s Polskem při-

pomenula i zde na věži napůl žer-

di svěšená státní vlajka.

Přiznávám se, že na Bezdězu

jsem před tím nikdy nebyla, pře-

kvapil mě svou rozsáhlostí a na-

vzdory tomu, že je v dost zubože-

ném stavu, svou krásou.

Šárka Lehmannová 

TOM Bobři Vinoř

24. dubna se Bobři zúčastnili

oblastního kola turistického závo-

du v Hradci Králové. I když počet

závodníků zde byl historicky nej-

slabší za 11 let, ale i přes chabé

množství soutěžících naše děcka

běžela naplno a ze získaných me-

dailí se radovala stejně jako by šlo

o olympiádu.Po skončení závodu

zbyl čas na prohlídku města a ješ-

tě na návštěvu Jičína. 

Výprava do Polska 

První víkend v květnu se usku-

tečnil individuální zájezd do Pol-

ska. Původně se mělo jednat jen

o cestu na otočku do Osvětimi,

ale protože Krakov a Wielička ne-

jsou od Osvětimi daleko, byl z to-

ho nakonec celý víkend, který si

všichni pěkně užili. 
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Trocha z historie vinořského sportu – kuželna na fotbalovém hřišti ve Vinoři 

8. 5. 2010 se konaly závody v Českém Brodě.

Sport

Jako chlapec školou povinný

jsem s kamarády pilně navštěvo-

val fotbalová utkání na hřišti teh-

dy Dynama Vinoř. Nás kluky však

přitahovala i zvláštní podlouhlá

bouda táhnoucí se od domku

správce hřiště podél plotu u silni-

ce až pomalu ke vchodu do hřiště.

Odtud se ozývalo tlumené dunění

zakončené hlasitou ránou dřeva

na dřevo. Nezřídka doprovázené

hlasitým hlaholem chlapských hr-

del. Otvory v prkenné stěně bylo

možno sledovat jak chlapi metají

dřevěné koule po betonovém

chodníku s obrubou na dřevěné

kuželky na protější straně. Větší

bouda vylepená papírem s hrubý-

mi lavicemi sloužila jako shro-

maždiště kuželkářů. Na trámech

stropu byly křídou zapsané „haupt

trefy“ s datem, kdy se komu po-

vedlo srazit jednou ranou všech

9 kuželek. Jako děti jsme sem pří-

stup neměli, protože hrozilo ne-

bezpečí úrazu. Také některé výra-

zy hráčů nebyly pro dětské uši
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vhodné. Výjimku tvořili mladíci, kteří za úplatu smě-

li stavět kuželky. To ale byla výsada. Zde se obvykle

v neděli před fotbalovým utkáním sešla parta vinoř-

ských chlapů a už se koule metaly až to dunělo. Sa-

mozřejmostí byly také sázky mezi sebou, které se pak

oslavovaly. Když pan Habásek přinesl harmoniku by-

lo veselo i s bujarým zpěvem. 

Bohužel toto vše se odehrávalo v hloubi minulé-

ho století. Při rekonstrukci fotbalového hřiště vzala

za své kuželna i domek správce hřiště a zbyla jen

vzpomínka nad zažloutlými fotografiemi. 

Zavzpomínal si Stanislav Lichtenberg 

Formula Renault NEC 2.0



Po loňském obnovení a zprovoznění volejbalové-

ho hřiště vedle sokolovny zahajujeme první řádnou

sezonu, kdy bychom se chtěli pravidelně scházet pod

vysokou sítí. Po dohodě byl určen termín v úterý a ve

čtvrtek vždy od 18.00 hodin. Hrát se v případě zájmu

může až do tmy. Všichni zájemci o volejbal na slušné

byť nesoutěžní úrovni jsou zváni.

(informace – Jan Červenka, tel.: 602 363 820)

POTŮČEK Václav 83

MARYSKOVÁ Milena 82

KRSKOVÁ Venuše 75

KOBRNA Josef 70

JIRKOVÁ Antonie 84

POLÍVKOVÁ Miluše 75

KADLECOVÁ Marie 80

Červen

ZÍTEK Antonín 83

SVOBODOVÁ Miloslava 81

ČERNÁ Marta 81

SEMECKÝ Jaroslav 85

RUDOLFOVÁ Věra 75

HÁNA Karel 70

HLADÍKOVÁ Antonie 86

HAFINEC Miroslav 83

HRADECKÁ Marie 94

GAZUR Ignác 80

KREJCÁRKOVÁ Marie 82

VOJÁČEK Jaroslav 70

KOUT Miroslav 88

KOBEROVÁ Libuše 84

Blahopřejeme…

našim občanům, kteří slaví svá 

životní jubilea ve 2. čtvrtletí 2010 

Duben

HENDRYCHOVÁ Marta 75

VŠETEČKOVÁ Marcela 84

HAVLÍKOVÁ Libuše 89

PATRASOVÁ Jaroslava 81

BRABENCOVÁ Libuše 84

SLABÁ Marta 75

ŠVESTKOVÁ Jana 70

ŠVECOVÁ Marie 81

BAHENSKÁ Irena 82

MACHÁČOVÁ Anna 81

ČERNÁ Marie 75

VESELÝ Jiří 75

Květen

PTÁČNÍK Josef 86

POTŮČKOVÁ Růžena 81

Kronika

Volejbal zahajuje
Vydařené repete se podařilo Adamu Koutovi ve

druhém závodě formulového seriálu Formula Renault

NEC 2.0 Northern European Cup, který se konal v Br-

ně. Kout po vydařeném startu vybojoval dvě pozice

a v závodě skončil na 3. místě. Po loňské výhře v Mos-

tě je to jeho další úspěch v seriálu NEC.

„V domácím prostředí jsem byl pod velkým tlakem,

tak jsem rád za stupně vítězů“, zhodnotil Adam Kout

své brněnské účinkování.

Se smutkem a bolestí sdûlujeme v‰em pfiátelÛm a znám˘m, 
Ïe 9. bfiezna 2010 zemfiel po krátké a tûÏké nemoci

pan Vladimír Kerpl.
Prosíme, zachovejte na nûj vzpomínku.

Miroslava Kerplová a dûti Hana, Eva a Vladimír





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 9 – VINO¤, KE ML̄ NKU 535

Po – Pá : 9.00 – 17.00
Tel.: 777 232 615
NOVÉ PNEU ZNAâEK

Kormoran, Barum, Kleber, Michelin, Nokian, Fulda, Pirelli, atd.



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 vína do domu.

Alife company s.r.o.
info@alifecompany.cz, +420 774 787 779











mobil: 602 356 908, 775 356 908
tel./fax: 326 329 969

e-mail: dl.servis@seznam.cz

kanalizace

D.L.Servis s.r.o.
● voda
● topení
● kanalizace
● elektro
● plyn
● stavební práce
● autodoprava
● zemní práce
● strojní čištění kanalizace
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Inzerce ve Vinofiském zpravodaji
Ceny inzerce ve Vinořském zpravodaji:

Šířka [mm] Výška [mm] Orientace Cena bez DPH

1/1 A5  128,5 188 na výšku 2.000,- Kč

1/2 A5 128,5 92 na šířku 1.000,- Kč

1/3 A5 128,5 62 na šířku 500,- Kč

1/4 A5 62 92 na výšku 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. Tel. redakce: 286 851 483

Procházku povede kronikář MČ Praha-Vinoř.   Těšíme se na příjemné setkání.

V I N O Ř Í  Z N Á M O U  I N E Z N Á M O U
Na přání zejména nových občanů naší městské části opakuje kulturní a školská komise 

seznamovací procházku „Vinoří známou i neznámou“
Sejdeme se před Úřadem městské části Praha-Vinoř 

v neděli 11. července 2010 v 16. hodin




