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Pomalu nám končí zima a my

s jejím koncem začínáme vítat jaro! 

To bylo ale krásných akcí, kte-

ré jsme přes podzim a zimu zažili.

Já si vzpomínám na návštěvu

Poslanecké sněmovny s našimi ba-

ráčníky, kde nás uvítala a proved-

la paní předsedkyně Poslanecké

sněmovny Miroslava Němcová.

Třeba si to někdy ještě jednou zo-

pakujeme. 

Určitě musím zdůraznit ekoden,

společnými silami jsme zdolali

nejšpinavější kouty Vinoře a pro-

šli jsme se přírodou, a tak strávili

příjemný den. Bohužel mě mrzelo

to, že na ekoden přišlo málo lidí.

To není moc velká chvála pro Vi-

noř, lidé by si měli hledět svého

okolí, když v něm chtějí žít a chtě-

jí ho udržovat čisté i pro další ge-

nerace. 

Tímto bych chtěla pozvat vše-

chny Vinořáky na další úklidovou

akci ekoden, která se bude konat

na jaře. Více informací se dozvíte

v nejbližší době. Určitě přijďte!

A také si určitě vzpomínáte na

rozsvícení vánočního stromečku

na náměstí vedle kostela! Bylo to

úžasné naladění na vánoční melo-

dii a stromeček byl stejně pěkný,

jako minulý rok!

Dále snad každý přišel podpořit

naše děti, sestřičky a bratříčky do

školy na vánoční vystoupení! Kde

se ten talent v těch našich kama-

rádech bere, viďte? Děti nám zaz-

pívaly, zatančily, zahrály divadlo

a my jsme si užili další krásný ve-

čer v pozadí Vánoc.

Možná jste to právě vy, kdo pot-

kal Vinořské reportéry napříč Vi-

noří s vánoční anketou! 

Johana Labusová, Kateřina Ab-

tová, Veronika Kocourová, Jan

Červenka a Helena Prokopová se

těsně před Vánocemi vydali lovit

odpovědi Vinořáků na otázky ty-

kajících se Vánoc. Spoustu do-

brých duší nám odpovědělo velmi

hezky! A my jim za to děkujeme!

Některé odpovědi si můžete pře-

číst na dalších stránkách. Tak se

určitě podívejte.

Tímto bych chtěla už konečně

pro tento rok zamávat zimě s po-

děkováním za krásné nadílky sně-

hu, ale hlavně bych ráda zavolala

na jaro, aby už se konečně dosta-

vilo!

Dětská starostka Rady mla-

dých, Veronika Kocourová
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Slovo mladé starostky

Slovo starosty

Ahoj Vinořáci,

v úvodním Slovu starosty mě

výborně zastoupila dětská starost-

ka Veronika Kocourová a já se tak

mohu věnovat tomu, co nás čeká

v příštích čtyřech letech. Ještě před-

tím musím samozřejmě poděkovat

všem, kteří nám pomáhali se zim-

ním úklidem, letošní příval sněhu

byl opravdu mimořádný.

Vypracovali jsme programové

prohlášení rozvoje Vinoře na toto

volební období a po jeho důklad-

ném projednání ve výboru pro stra-

tegický rozvoj jsme jej předložili za-
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Sloupek senátora

Vážení Vinořáci, 

pozorně jsem si přečetl článek

v minulém zpravodaji o návštěvě

vašich baráčníků v Poslanecké

sněmovně a spolu se starostou

plánujeme návštěvu baráčníků

a seniorů v Senátu. Určitě si tak

budou moci udělat kompletní ob-

raz o obou místech Parlamentu

České republiky. 

Nový rok nám začal škrtáním ve

všech rozpočtech, od republikové-

ho, přes magistrátní, až k těm míst-

ním. Přes veškeré nutné úspory

stupitelům ke schválení. Ti ho vět-

šinou 7 hlasů z 11 schválili a jak uvi-

díte, je toho před námi v nejbližších

letech hodně. Důležité je, že stejně

jako v minulém volebním období,

klademe důraz na zajištění stop-sta-

vu výstavbě, která je povolena

územním plánem z roku 2005, a že

se zaměřujeme na rozšiřování

ploch zeleně a zlepšení dopravní si-

tuace a bezpečnosti vůbec. Priorit-

ní bude opět zlepšení podmínek

školy a mateřské školky, jejíž kapa-

citu chceme dále navýšit, až na cca.

198 dětí a uspokojit tak všechny na-

še děti nad 3 roky. 

O průběhu plnění tohoto pro-

gramu vás samozřejmě budeme

opět průběžně informovat. 

Je možné, že při shánění finan-

cí se nám nečekaně podaří získat

dotaci i na něco jiného, například

na zřízení hokejového hřiště, tak-

že i nad rámec tohoto programu se

budeme snažit Vinoř dále rozvíjet

a vylepšovat. A o jaké nápady nad

rámec programu jde? Např.

● Lanová a lezecká dráha - v rám-

ci sport. areálu

● Bruslařská plocha – v rámci

sport. areálu

● Zimní sáňkařský areál pro děti

V Obůrkách

● Cukrovar – nákupní středisko

● Vedle Normy – dům služeb 

● Chaltická – přístavba infocentra

● Společenský sál, stálá divadelní

scéna 

● Kašna na náměstí, pamětní sloup

k založení Vinoře 

● Vláček: Vinoř – Ctěnice 

● Psí louka, zvířecí hřbitov

● Oživení náměstí (pořádání trhů,

divadelních představení,…)

Takže nám při realizaci rozvo-

je Vinoře a shánění financí držte

palce. 

(Konečná verze programu bude

z prostorových důvodů zveřejně-

na v příštím vydání. Zatím na

www.praha-vinor.cz.)

jsem stále optimistou, co se týká

rozvoje Vinoře. Obrovským uleh-

čením bude pro severní část Prahy

zprovoznění Vysočanské radiály

a pro Vinoř je v přípravě zvýšení

kapacity čističky odpadních vod,

která se má zvýšit více než 3x. Stá-

le společně usilujeme o zpřístup-

nění zámku, stávající situace je ne-

udržitelná. 

Přeji vám krásné počasí a těším

se na setkání při mých cyklistic-

kých cestách Vinoří.

Tomáš Kladívko

Místní úfiad informuje

Vzhledem k tomu, že v průběhu jednání zastupi-

telstva nebyly pořízeny žádné fotografie a velké

množství textu je třeba trochu oživit, dovolujeme si

vložit pro jednou do této rubriky několik na první

pohled trochu neobvyklých fotografií. Ale skutečně

sem tyto fotografie patří. Jsou na nich totiž vinořš-

tí zastupitelé, i když tak trochu jinak. (fotografie by-

ly pořízeny na společenském plesu ve Vinoři Stani-

slavem Lichtenbergem a Pavlem Hyklem). 

Z jednání zastupitelstva



I. Úkoly z minulého 

zastupitelstva

● MZ odsouhlasilo pronájem 3

parkovacích míst v ul. Bukovinská

na dobu 5 let za cenu 250,-Kč/mě-

síc/1 parkovací místo + DPH v zá-

konné výši. 

● MZ vzalo na vědomí vyvěšení

záměru na odkup pozemků p. č.

315/2 a 315/4, souhlasilo s prode-

jem a doporučuje postupovat dle

usnesení Z16/11/2010

● MZ vzalo na vědomí odůvodně-

ní minimálního počtu členů výbo-

rů 5 a dovolilo další dva členy kon-

trolního výboru, následně zvolilo

členy ostatních výborů

II. Nové úkoly

● MZ odsouhlasilo vyplacení mi-

mořádné odměny řediteli ZŠ a MŠ

Praha – Vinoř za dobře odvede-

nou práci 

● MZ odsouhlasilo přísedícího Ob-

vodního soudu pro Prahu 9

● MZ odsouhlasilo Dodatek k Jed-

nacímu řádu Zastupitelstva MČ

Praha – Vinoř 

● MZ odsouhlasilo podmínky pro

přidělení bytů v Mladoboleslavské

13 a pověřilo I. zástupce starosty

a bytovou komisi, aby podle těchto

pravidel postupovali při přidělo-

vání bytů konkrétním žadatelům

● MZ odsouhlasilo prodloužení

nájemní smlouvy Mladoboleslav-

ská 514 na 3 roky

● MZ souhlasilo s ukončením ná-

jemní smlouvy dohodou k 31. 12.

2010 se společnostmi Inpros Pra-

ha, v.o.s a Čakus spol. s r.o. na pro-

nájem části pozemku p.č.570 za

fotbalovým hřištěm za podmínky,

že pozemek bude uveden do pů-

vodního stavu. MZ pověřilo ÚMČ

prověřením stavu pozemku. Ne-

vyčerpané nájemné se nájemní-

kům vracet nebude

● Vzhledem k neschválení rozpo-

čtu MHMP MZ souhlasilo s rozpo-

čtovým provizoriem na rok 2011 

● MZ odsouhlasilo předložený

rozpočet za VHČ na rok 2011

● MZ souhlasilo s vyřazením žá-

dostí o byt, u kterých nebyla pro-

vedena aktualizace pro rok 2010

z pořadníku žadatelů v MČ Praha-

Vinoř

III. Informace starosty

● Informace o částkách v rozpočtu

určených na kulturu v předchozích

letech (částka na kulturu se od ro-

ku 2006 více než zpětinásobila) 

● Pražské služby – požadavek MČ

na navýšení nádob na tříděný od-

pad a četnost jejich vývozu v ob-

lastech sídlišť Uniga a Na Dlouhých

● Celkový výnos z akce „Běh na-

děje“, které se zúčastnila i Vinoř

byl 584 000,-Kč

● Arcibiskupský palác – setkání se

starosty a zástupci městských částí

● Osvětlení Prachovická – zařaze-

no do plánu, s ulicí Lohenickou,

Mechovou, čističkou odpadních

vod, chodníky Bohdanečská atd.,

přislíbena realizace, jakmile to po-

časí dovolí

● Jednání s okolními starosty

o umisťování dětí do školky a do

školy, řešení situace s nedostat-

kem míst ve školce a nedostateč-

nou kapacitou školní kuchyně, pří-

padná pomoc na akcích výstavby

MŠ na staré škole a přestavbě škol-

ní kuchyně

IV. Připomínky zastupitelů

Rytina R. – poděkování organi-

zátorům vánočních trhů v Hoff-

manově dvoře

Boušová I. - předsedové výborů

připraví v průběhu ledna plán čin-

nosti práce svých výborů na rok

2011 

V. Diskuse 

a připomínky občanů

● dotaz na počet členů výboru pro

sport a spolky – proč jen 3, jedná

se o výbor, který vzhledem ke své-

mu zaměření potřebuje více členů

reakce starosta – když bude po-

třeba, může být výbor rozšířen

4

Z 3. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř ze dne 14.12. 2010 

Josef Ducháček s manželkou
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Z 4. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř ze dne 27.1.2011

● připomínka k ulici Opočínská –

velký provoz, nebezpečí hrozící

dětem, pohybujícím se v této ob-

lasti

● požadavek na intenzivní posyp

této ulice a denní úklid sněhu

● zveřejňování termínů zasedání

zastupitelstva a programu na ná-

stěnce u Normy

● dotaz na kritéria pro přijímání

dětí do MŠ

reakce M. Brothánková – škol-

ský výbor: v současné době je

v předškolní třídě z 80 dětí pouze

8 dětí z Přezletic. Kritéria pro při-

jímání stanoví škola, budou závi-

set na otevření či neotevření no-

vých dvou tříd ve staré škole, což

závisí na přidělení potřebné dota-

ce. Kritéria nemusí být zveřejněny

před zápisem

● upozornění na nedodržování

jednacího řádu vzhledem ke zve-

řejňování zápisů 

reakce starosta – bývalé zastu-

pitelstvo přijalo usnesení, kterým

bylo zveřejňování na internetu

zrušeno. Usnesení, které zastupi-

telé přijmou má přednost a oka-

mžitou platnost. Provést změnu

v jednacím řádu se bohužel opo-

menulo

reakce Karel Janko – v žádném

případě nelze hovořit o nezveřej-

ňování zápisů ze zastupitelstva.

Téměř v plném znění jsou usnese-

ní ze zasedání zveřejňována ve Vi-

nořském zpravodaji, na úřadě

jsou k nahlédnutí pro každého

s trvalým pobytem ve Vinoři, star-

šího 18 let. 

● reakce člena kontrolního výboru

na kritiku pana starosty týkající se

používání podkladů pro jednání

zastupitelstva, které má u sebe.

Prohlašuje, že tyto podklady má ja-

ko člen kontrolního výboru.

reakce starosta – podklady jsou

věcí interní, určenou pouze pro za-

stupitele, jak bylo odhlasováno

usnesením týkajícím se změn

v jednacím řádu.

● dotaz na způsob odměňování –

zda jsou dána kritéria, dle kterých

je odměňovaná osoba hodnocena,

na určité období, na jehož konci se

hodnotí splnění kritérií a následně

je určena výše odměny, nebo ja-

kým jiným způsobem je to řešeno

reakce starosta – odměny za-

stupitelů jsou tabulkové další od-

měny, které jsou rozdělovány, jsou

odměny pro členy výborů, které

stanovuje předseda daného výbo-

ru dle odvedené práce, odměna

řediteli školy je navrhována dle

odvedené práce během pololetí

a zásluhy 

● upozornění na zúžený chodník

u Kooperativy, na květnovém za-

sedání bylo řešeno, dosud není si-

tuace vyřešena. Dotaz - co bylo

podniknuto pro řešení problema-

tické situace (na chodník se téměř

nevejde kočárek, při sněhové ka-

lamitě jsou chodníky na obou stra-

nách téměř nepoužitelné)

reakce starosta – byly podány

připomínky před kolaudací na

nedostatečnou šířku chodníku

a prudký svah do garáží – bohu-

žel tyto připomínky byly zamít-

nuty a stavba byla zkolaudována

reakce Karel Janko – pro chod-

níky ve staré zástavbě bohužel ne-

platí normativy, jako pro chodní-

ky nově budované

● souhlas s pronájmem parkova-

cích míst společnosti, protože kaž-

dý finanční zisk je pro MČ příno-

sem, upozornění na povinnost

developerů. Dle informací právní-

ho odboru výstavby, při výstavbě

bytů zajistit také výstavbu odpo-

vídajícího počtu parkovacích míst.

Je nutné zajistit, aby MČ jako účast-

ník řízení trvala na vybudování

odpovídající počtu míst pro byty

nově budované v 1. nadzemním

podlaží pizzerie na Mladobole-

slavské ulici, aby se neopakovala

situace jako na sídlišti Na Dlou-

hých, kde se parkuje již i na trav-

natých plochách.

I. Nové úkoly

● MZ na základě dopisu z právního

oddělení MHMP ze dne 16. 12. 2010

s odkazem na § 77, 78 a 100 kdy

výbory kontrolní a finanční musí

být vždy 5ti-členné dovolilo dle

návrhu předsedy do finančního

výboru 2 další členy

● MZ neodsouhlasilo finanční pří-

spěvek na provoz Domova sv. Jo-

sefa v Žirči

● MZ neodsouhlasilo jednorázový

finanční příspěvek na činnost pě-

veckého souboru Camerata 

● MZ souhlasilo s převodem 4 sta-

novišť naučné stezky z Prahy-Vi-

noře do Jenštejna do vlastnictví

městské části

František Švarc



● MZ odsouhlasilo příspěvek pro

geriatrickou sestru ve výši 30.000,-

Kč/rok

● MZ souhlasilo se změnou roz-

počtu k 31.12.2010 dle rozpočto-

vého opatření č. 7/2010 Touto

úpravou bude rozpočet navýšen

o Kč 9000,- Toto navýšení se týká

dotace na sčítání lidu a příspěvku

na přehlídku MŠ „Předškoláček“. 

● MZ souhlasilo s prodloužením

nájemní smlouvy na byt v Bohda-

nečské 400 

● MZ souhlasilo s prodloužením

nájemní smlouvy na pronájem 1

parkovacího místa v ulici Buko-

vinská 

● MZ souhlasilo s realizací po-

kládky optické kabelové sítě pro

připojení budovy firmy FAGUS

s.r.o. na pozemcích p. č. 1333 a p. č.

1255 a pověřilo tajemníka ÚMČ

Praha – Vinoř zajištěním předlo-

žení smlouvy o smlouvě budoucí

o zřízení úplatného věcného bře-

mene s firmou VYDIS s.r.o. 

● MZ souhlasilo s vyvěšením ti-

betské vlajky dne 10. března na

budovu MČ Praha – Vinoř jako

projev připojení se k mezinárodní

kampani „Vlajka pro Tibet“ 

● V souladu s usnesením MZ č.

696/2010 z dubna 2010 (Zast. MČ

Vinoř nesouhlasí s realizací stav-

by dle projektové dokumentace –

tři výškové domy výrazně překra-

čují výškovou hladinu stávající zá-

stavby + nesouhlasí s užíváním

Dubanské nebo Dražkovské jako

příjezdové komunikace ke stavbě)

a s usnesením č. 755/2010 (ZMČ

souhlasí s dotčením pozemku pro

přípoj kanalizace a osvětlení a s ne-

staveništním přechodným napoje-

ním na ulici Dubanská s tím, že ob-

služné napojení rezidence Vinoř

bude zajištěno buď na ulici Draž-

kovskou, popřípadě na plánovaný

obchvat za fotbalovým hřištěm)

vydalo zastupitelstvo MČ Vinoř ná-

sledující stanovisko k územnímu ří-

zení, které proběhlo 31. 1. 2011: 

1. MZ nesouhlasí s realizací dle

předložené dokumentace – 3

výškové domy výrazně převy-

šují výškovou hladinu stávající

zástavby. 

2. MZ nesouhlasí s využitím ulice

Dubanská jako obslužné komu-

nikace k Rezidenci Vinoř 

3. MZ nesouhlasí s využitím ulic

Dubanská a Dražkovská jako

příjezdové komunikace ke stav-

bě. 

4. MZ poukazuje na nedostateč-

nou kapacitu kanalizace ČOV

● MZ požaduje vyřešení dopravní

obslužnosti Rezidence Vinoř před

jakýmkoliv schválením územního

řízení, popřípadě přerušení řízení

do doby vyřešení výše uvedených

připomínek. 

Pověřilo starostu předložením

tohoto stanoviska stavebnímu úřa-

du Kbely pro účely územního řízení

● MZ odložilo projednání zprávy

kontrolního výboru

● MZ souhlasilo s úpravou měsíč-

ních odměn členům zastupitelstva

MČ dle nové vyhlášky č.375/2010 

● MZ souhlasilo s vymáháním po-

hledávky za nájemcem bytu v Boh-

danečské ulici v exekučním řízení

pokud tento do 3 měsíců neuhradí

Městské části Praha - Vinoř náhra-

du nákladů řízení a poplatek z pro-

dlení. MZ souhlasilo s podáním vý-

povědi z nájmu bytu z důvodů

uvedených v občanském zákoníku.

Dále souhlasilo, aby v případě uhra-

zení všech pohledávek byla s tímto

nájemcem uzavřena nová nájemní

smlouva na dobu šesti měsíců, kte-

rou bude možné při plnění smluv-

ních podmínek prodloužit. 

● MZ souhlasilo se změnou použi-

tí účelové dotace z původně - ná-

kup nemovitosti ve výši 2,59 mil.

na realizaci dvou tříd mateřské

školy v přízemí budovy staré ško-

ly č. p. 22 na Vinořském náměstí.

Zastupitelé souhlasili s předlože-

ným návrhem realizace

II. Informace starosty 

● Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

přislíbila rozvázání nájemní

smlouvy

● Dům seniorů: možnost umístění

na pozemek V Podskalí nebo

u Ctěnického zámku

● Obchvat Vinoře bude dle zpráv

v tisku řešen až v roce 2026

● MHD: probíhá územní řízení na
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zastávku Vinořská, Vinoř nároku-

je ještě zastávky Rosická, U Zámku

a Na Dlouhých

● Vinořský zámek: dotaz na sta-

novisko ministerstva vnitra k vy-

klizení zámku a předání MHMP

nebo případnému prodeji. Sta-

rostou byla požadována schůzka,

která se zatím z časových důvodů

neuskuteční. V roce 2009 byl vlá-

dou schválen prodej a čeká se na

adekvátní prostory pro přemístě-

ní jednotek, které v zámku sídlí

v současné době

● MŠ: navýšení počtu přijatých dě-

tí oproti loňskému roku

● ZŠ: zapsáno 89 dětí, po vyřeše-

ní odkladů budou otevřeny 3 prv-

ní třídy

● Program Komenius: 

žádost o grant 17000 euro na vý-

měnné pobyty školních dětí (Pol-

sko)

● Mezinárodní tábor v Německu

● Nabídka na vydání Vinořského

Bulletinu nebo jiných reprezenta-

tivních materiálů

● Zájezd Laveno Mombello 21. –

23. dubna

● Obchvat Vinoře za fotbalovým

hřištěm: není zahrnut v územním

plánu, zatím vydáno záporné sta-

novisko. 

● Návrh a předběžný rozpočet na

rekonstrukci školní kuchyně (pře-

dáno školskému výboru)

● Účetní uzávěrka za loňský rok +

10mil HČ a + 3mil.VHČ, část vázá-

na na investiční akce (výstavba

v Mladoboleslavské 13 a rekon-

strukce školy)

● Rekonstrukce staré školy a za-

hrady, dále nutnost řešení prostor

pro družinu

● Sklepní prostory v obecních do-

mech ( odvlhčení)

● ČOV: neudržitelná situace, pro-

blémy s tím, že jsou do kanalizace

svedeny dešťové svody 

● Technická vybavenost – ul. Me-

chová, Lohenická, rekonstrukce sil-

nic a chodníků, budování nových

chodníků (např.Mladoboleslavská)

III. Připomínky zastupitelů

M. Brothánková: 

● ve spolupráci s výborem pro

bezpečnost řešit problém s pře-

chodem mezi trafikou a pekař-

stvím. Není osvětlení, v ranních

hodinách je nebezpečný, auta par-

kují i tam, kde nesmí a není vidět

do křižovatky. 

● osvětlení Prachovická 

reakce starosta: 

● problémy na přechodu přes Kle-

novskou budeme řešit v součin-

nosti s MP

● osvětlení je v řešení, zatím není

vydáno územní rozhodnutíIV. 

IV. Diskuse 

a připomínky občanů

Pan S. Lichtenberg odevzdal k ar-

chivaci materiály, které byly zve-

řejněny na nástěnce úřadu u Nor-

my v roce 2010.

reakce starosta: poděkování za

dobře odvedenou práci. Zároveň

poděkování paní Mrázkové za stej-

ně dobře odvedenou práci na ná-

stěnce v bytovém komplexu UNIGA.

● dotaz na termín, kdy se začnou

zveřejňovat zápisy, dle názoru do-

tazujícího to všichni dělají a MHMP

zveřejňuje dokonce i podklady

pro jednání

reakce starosta: probíhají jed-

nání s úřadem na ochranu osob-

ních dat a pojišťovnami.

7

Marie Brothánková

Robert Rytina s manželkou



Dále uvádí, že ani média nezve-

řejňují všechny údaje.

reakce tajemnice úřadu: sezná-

mila přítomné s jednáním u pana

Igora Němce z Úřadu na ochranu

osobních dat, kde bylo zdůrazně-

no, že za každé zveřejnění osob-

ních dat hrozí MČ pokuta ve výši

50 000,- Kč. Zákon nepřikazuje

zápisy zveřejňovat, zápisy jsou ve-

řejné, přístupné na úřadě pro kaž-

dého vinořského občana k nahléd-

nutí, nelze je na vyžádání posílat

e-mailem, nebo předávat např. na

CD.

● dotaz na možnost uspořádání

veřejného zasedání, na kterém by

developer Rezidence Vinoř sezná-

mil občany se svými stavebními

záměry

reakce starosta: vyvolá jednání

a dohodne schůzku s develope-

rem, kde bude stanoveno datum

veřejného zasedání, na kterém de-

veloper představí občanům svůj

projekt

● dotaz, zda zůstává v platnosti

souhlas s připojením výstavby Re-

zidence Vinoř přes obecní pozem-

ky, proč nebylo ponecháno jako

„tlak“ na developera ohledně spl-

nění určitých požadavků

reakce starosta: toto usnesení je

platné, nemůžeme si klást pod-

mínky, za kterých je necháme se

připojit. Platí pro ně stejné mož-

nosti jako pro ostatní. Všechny

ostatní stavby měly také možnost

se připojit bez podmínek

● upozornění, že prvotním a nej-

větším problémem výstavby ve Vi-

noři je platný územní plán

reakce starosta: zastupitelé mo-

hou ovlivnit územní plán, když do-

chází k jeho změnám, což je zpravi-

dla jednou za deset let. V současné

době platí územní plán z roku 2005,

který již nelze měnit. 

● Dotaz na výškový koeficient a je-

ho stanovení.

Pokud je stanovena pro určité

území výstavba s určitým koeficient

zastavitelnosti, nemohou zastupi-

telé provést změnu a developer má

právo své pozemky zastavět v sou-

ladu s daným koeficientem. Za-

stupitelstvo se vyjadřuje souhlas-

ně či nesouhlasně k požadovaným

změnám. V současné době bude

dobíhat výstavba, kterou ještě

současný územní plán povoluje –

Rezidence Vinoř, od této výstavby

směrem k Mladoboleslavské ještě

několik domků a dále výstavba

domků a řadových domků mezi

Rosickou a Klenovskou, která Vinoř

příliš nezatíží. Nebezpečím je mož-

ná změna výrobních ploch v Dej-

lovce a Cukrovaru na plochy smíše-

né, které jsou zastavitelné. Je nutné

hlídat navržené změny v územním

plánu a vyjadřovat se k nim, do-

kud je to možné. Dalším problé-

mem je Zámecký Dvůr, ve kterém

je zastavitelnost s koeficientem D.

Minulé zastupitelstvo předalo na

územní plánování požadavky na

úpravy územního plánu, snažilo

se držet zástavbu v koeficientu A,

což jsou rodinné domky. Zastupi-

telé MČ se mohou k navrženým

změnám územního plánu pouze

vyjadřovat souhlasně či nesou-

hlasně, na rozdíl od obcí, které si

mohou rozhodovat přímo

● kdo je zodpovědný za hlídání

změn v územním plánu

reakce starosta – především sta-

rosta, ale měli by se samozřejmě

zapojit i všichni zastupitelé a po-

moc občanů je vítána

● návrh na řešení problémů

s průjezdem velkého počtu vozi-

del Vinoří výstavbou kruhových

objezdů pro zpomalení vozidel

a plynulost provozu
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● dotaz na umístění dětí ve školce.

Na podzim byla zmíněna možnost

umístění dětí od ledna v mobilní

školce. Dosud není nic vyřešeno,

jaká je pravděpodobnost uvedení

školky ve staré škole do provozu

od září a uspokojení všech zájem-

ců. Kde budou řešeny prostory

pro pobyt dětí venku? 

reakce starosta: v loňském ro-

ce bylo uvažováno o řešení for-

mou mobilní školky, kde by nás

jedna třída vyšla cca na 4mil. bez

vybavení. Peníze se nepodařilo

získat včas. Mezitím podala Baťo-

va univerzita výpověď z pronájmu

staré školy a začala se řešit mož-

nost přestavby staré školy na škol-

ku. Pokud budou poskytnuty fi-

nanční prostředky od MHMP mělo

by se termínově stihnout vše do

září. Naše pozice pro získání peněz

je složitější, protože je určeno, že

na 1000 obyvatel připadá 36 míst

ve školce. Naše současná kapacita

je 143 dětí, což převyšuje danou

hranici. Co se týče pobytu dětí ven-

ku je v jednání farní zahrada, pří-

padně Hofmanův dvůr a po revi-

talizaci by měla být dostatečná

i zahrada za starou školou

● dotaz na přestavbu úřadu

reakce tajemník: je nutné pro-

vést půdní vestavbu, kde by byl

umístěn archiv, v současné době

se řeší stavební povolení, ale sa-

motná výstavba může být realizo-

vána nejdříve za dva roky, v sou-

časné době jsou akce, které mají

přednost. Při přestavbě nedojde

ke změnám vnějšího vzhledu bu-

dovy

Z 5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř ze dne 24. 2. 2011

I. Nové úkoly

● MZ souhlasilo s převodem hos-

podářského výsledku ZŠ a MŠ Pra-

ha – Vinoř do fondů školy dle po-

žadavku ředitele školy

● MZ souhlasilo s vybudováním

přístupové cesty z ulice Velínská

k nově rekonstruovanému objek-

tu na farní zahradě na části po-

zemku 315/1 s tím, že přístupovou

cestu a stavební úpravy s tím spo-

jené bude hradit římskokatolická

církev a zbytek pozemku uvede do

původního stavu

● MZ souhlasilo s finančním přís-

pěvkem na akci „Letní školka ve

Vinoři“ pořádanou Aktivityteam,

s. r. o. 

● MZ odsouhlasilo 30 % slevu na

měsíčním nájemném z bytu přímo

sousedícího s výstavbou bytů ve

dvoře Mladoboleslavská 13 

● MZ souhlasilo s doplněním pí-

semného souhlasu s uložením

optického kabelu do pozemku

p. č. 1575/13, k. ú. Vinoř, stavby

„Rozšíření optické sítě PRAGONET

na území Vinoře“ a s uzavřením

smlouvy o budoucí smlouvě o zří-

zení věcného břemene umístění



a provozování této stavby na po-

zemcích parc.č. 343/1, 404/1

a 1575/13 nacházejících se v k.ú.

Vinoř. Cena za zřízení věcného

břemene bude stanovena dle zna-

leckého posudku vyhotoveného

na náklady T-Systems, nejméně

však 100,-Kč/bm, k ceně bude při-

počteno DPH

● MZ stanovilo pro nově budova-

né byty Mladoboleslavská 13 a no-

vě uzavřenou nájemní smlouvu

pro jeden z bytů v ulici Bohdaneč-

ská nájemné ve výši 100 Kč,-/m2/

měsíc

● MZ souhlasilo se změnou bytu

č.1 Mladoboleslavská 8 ze stabili-

začního na standardní nájemní byt

● MZ nesouhlasilo s odprodejem

části pozemku p.č. 315/1 za úče-

lem parkování 

● MZ souhlasilo s uvolněním část-

ky max. 150.000,- Kč vč. DPH z VHČ

na opravu elektroinstalace spo-

lečných prostor objektu č.p.249 –

– 250 ulice Bohdanečská 

● MZ odsouhlasilo předloženou vy-

hledávací studií ke stavbě č. 3145

TV Vinoř, etapa 0013 – Dražkov-

ská, která slouží jako podklad pro

zařazení nově navrženého propo-

jení Bohdanečské a Mladobole-

slavské ulice za fotbalovým hřiš-

těm do návrhu nového územního

plánu hl. m. Prahy

● MZ schválilo programové pro-

hlášení rozvoje MČ Praha – Vinoř

2011 – 2015 

● MZ bylo seznámeno s postupem

přijímání dětí do MŠ a vzalo jej na

vědomí

● MZ konstatovalo, že předložený

zápis kontrolního výboru neobsa-

huje žádné zjištění porušení práv-

ních povinností úřadem nebo

ostatními výbory, stejně jako nepl-

nění usnesení zastupitelstva, která

by byla nutná zastupiteli projed-

nat. Dále konstatuje, že opakovaně

dochází k překračování kompeten-

cí KV stanovených zákonem a k zá-

pisům nejsou přikládána vyjádře-

ní kontrolovaných subjektů

● Vzhledem k tomu, že kontrolní

výbor nerespektoval opakovaná

upozornění starostou a zastupite-

li na překračování kompetencí

a nedodržování předpisů stanove-

ných zákonem o hl. m. Praze, od-

volalo MZ všechny členy kontrol-

ního výboru a jmenovalo novým

předsedou kontrolního výboru

paní L.Turnerovou, které uložilo

do příštího zasedání zastupitel-

stva předložit návrh nového per-

sonálního obsazení kontrolního

výboru

● Zd. Hertl ukončil členství ve vý-

boru pro strategický rozvoj. Bude

nahrazen novým členem dle uvá-

žení předsedy tohoto výboru

II. Informace starosty 

● Z MHMP: rozpočet hl. města Pra-

hy byl schválen, v březnu bude

schválen rozpočet Vinoře

● vzhledem k tomu, že MHMP

k dnešnímu dni nedal pokyn

k uzavření roku 2010 nemohla být

dohotovena inventarizace rozva-

hových účtů a pohledávek. Inven-

tarizace bude uzavřena v březnu.

● Kontrola z MHMP zaměřená na

vedení účetnictví VHČ a HČ na

úřadě nezjistila žádné nedostatky.

Naopak bylo zjištěno, že vše je ve-

deno vzorově a naše účetnictví by

mohlo být použito jako vzor pro

další pražské části

III. Diskuse 

a připomínky občanů

● dotaz na otevření ordinace dět-

ské lékařky

reakce starosta: na MHMP pro-

bíhá výběrové řízení na lékařku.

Konečná kolaudace proběhne za

účasti MHMP a je nutné mít hoto-

vou kompletní ordinaci včetně

veškerého vybavení. Po kolauda-

ci se úřad vzdá práva na odvolání,

aby proces urychlil. Po povolení,

které musí lékařce MHMP udělit,

může být zahájen provoz. Před-

pokládá se, že to bude do konce

dubna. 

další připomínky: dotazovatel

vítá budování MŠ ve staré škole

a naopak nepovažuje za nutné pře-

stavbu úřadu vzhledem k finanční

nákladnosti. Ohledně připomínky

k hospodaření školy doporučuje

finančnímu výboru informovat se

na výši příspěvků na děti ze spá-

dových obvodů v ostatních okol-

ních městských částech. V širokém

okolí má Vinoř tyto příspěvky nej-

nižší, i přesto je hospodaření ško-

ly hodnoceno velmi dobře.

● dotaz na termín veřejné pre-

zentace stavby Rezidence Vinoř

a jak budou lidé s tímto termínem

obeznámeni

reakce starosta: bylo přislíbeno,

že prezentace proběhne během

března, informace o termínu bude

na internetu, nástěnkách a týden
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předem i ve schránkách 

● dotaz na obchvat Dražkovská

ohledně připojení nové výstavby

reakce Karel Janko: s připoje-

ním ve studii není počítáno, každý

developer, aby mohl být připojen

si bude muset vyřešit majetko-

právní vztahy na pozemky, přes

které by bylo vedeno a případně si

přípojku zajistit a vybudovat na

svoje náklady.

● návrh vyhlašovat veřejné akce

rozhlasem ( zasedání zastupitel-

stva, prezentace….)

Termíny zasedání 

Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř 

I.pololetí.roku 2011

24. března 
12. května
23. června
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Vinofi má komisi pro podporu rodin

Komise pracuje ve složení Eva

M. Hejzlarová, Eva Labusová

a Marie Nováková. Její náplní je

podpora vinořských rodin pro-

střednictvím rozšíření nabídky

prorodinných aktivit ve Vinoři. 

nuji a že mám zkušenosti s orga-

nizací z několika neziskovek jsem

si řekla, že to zkusím. Komise s po-

dobnou náplní nejsou v menších

obcích úplně obvyklé, ale věřím,

že se ukáže, že akce, které plánu-

jeme, mají smysl.

Jaké akce tedy komise připra-

vuje?

Zatím vycházíme z toho, nad

čím jako rodiče přemýšlíme a co

potřebujeme my – členky komise.

Do prázdnin tedy krom tradičních

akcí plánujeme zejména přednáš-

ky a semináře, které, jak doufáme,

osloví více rodičů. Do budoucna se

ale bude program komise uzpůso-

bovat tomu, co budou chtít a po-

třebovat vinořské rodiny. Budeme

rády za každý nápad, zpětnou vaz-

bu i pomocnou ruku… 

Ing. Mgr. Marie Nováková pů-

sobí v oblasti podpory rodiny od

r. 1993, vede a lektoruje seminá-

Mgr. Eva M. Hejzlarová je

doktorandkou na katedře veřejné

a sociální politiky a předsedkyní

komise. Rodině se věnovala v prů-

běhu řešení veřejné zakázky „Ro-

dinná politika na lokální a regio-

nální úrovni“ a píše o ní (konkrétně

o samoživitelství) i svoji dizertaci.

Ve Vinoři žije třetím rokem, je vda-

ná a má dceru.

Jak jsi přišla na nápad s ko-

misí na podporu rodin?

Přemýšlela jsem, v čem bych

mohla být Vinoři prospěšná, a při-

šlo mi, že zatímco se tu koná

spousta skvělých kulturních a vů-

bec společenských akcí, tak aktivit

pro rodiče a rodiny jako celek je

spíš méně. A vzhledem k tomu, že

se rodině jako tématu odborně vě-

ře partnerských a rodičovských

kompetencí, poradenství v oblasti

osobnostního rozvoje, plánované-

ho a zodpovědného rodičovství. Je

zakladatelkou dvou mateřských

center, pracuje v oblasti prevence

kriminality a rizikového chování

dětí a mládeže a věnuje se dalšímu

vzdělávání pedagogických pracov-

níků, zdravotníků, zaměstnanců

veřejné správy a etické výchově. 

Jak dlouho ve Vinoři žiješ?

Ve Vinoři žijeme pátým rokem,

přistěhovali jsme se z Černého Mos-

tu. Říká se, že domov je tam, kde by-

chom chtěli být pohřbeni, a vinoř-

ský hřbitov je krásný, takže se tohle

místo stává mým domovem. Pochá-

zím z Beskyd a Vinoř mi je svým

způsobem připomíná: zelení, lesíky,

ale i určitou atmosférou, kterou zde

vnímám. Pro mne je velmi důležité

vlídné společenské prostředí, přá-

telské vztahy a zdá se mi, že takové

ve Vinoři do velké míry nacházím.

Jaká bude Tvoje úloha v rámci

komise pro podporu rodin?

Chci pokračovat v tom, co v ob-

lasti podpory rodin dělám, ať to

jsou přednášky rozvoje partner-

ských a rodičovských kompetencí

nebo poradenství. Mojí srdeční zá-

ležitostí je také spolupráce rodiny

a školy, protože těmi, kterým se rá-

da věnuji, jsou také děti, mládež

a zejména teenageři.



V čem mají podle Tebe dnešní

rodiny výhodu?

My, současné rodiny, máme men-

ší problémy s materiálním zajiště-

ním, obvykle neznáme hlad, bídu.

Ale přesto strádáme, často prožívá-

me deficit v oblasti mezilidských

vztahů. Voláme po společnosti „přá-

telské rodině“, mnoha dětem chybí

pocit bezpečí ve funkčních rodinách.

Najít sebe a vytvářet kvalitní vztahy

dnes často vyžaduje jít proti proudu,

jít proti trendu „moderní doby“. Učí-

me se to nejen pro sebe, ale i pro

mladou generaci a naše děti. 

Je něco, co bys popřála rodi-

nám ve Vinoři?

Vinoř je místo krásné svým pro-

středím. Přeji všem rodinám, aby

toto místo pro nás bylo krásné

a cenné lidskou laskavostí, hlubo-

kými a přátelskými vztahy. Přeji

nám, abychom ve Vinoři potkávali

mnoho laskavých, pozitivních

a přátelských lidí, abychom žili na

místě „přátelském rodině“, dětem,

dospělým i starším lidem, kde si li-

dé pomáhají a umí spolupracovat.

PhDr. Eva Labusová je nezá-

vislá publicistka, lektorka a ro-

dinná poradkyně 

(více na www.evalabusova.cz)

Je něco, co bys popřála rodi-

nám ve Vinoři?

Přeji všem rodinám, nejen vi-

nořským, radost z toho, že jsou

a že každá sama o sobě vytváří ne-

smírně cenný prostor, který je tře-

ba chránit a opečovávat, i když to

někdy bolí a bývá to výzva. Kdo

má stabilní a pečující rodinu, má

se za všech okolností kde schovat

nebo kam vrátit. To je v dnešním

nejistém světě veliké bohatství. 

Co „rodinná“ komise chystá

od března do června?

Bazar dětského oblečení 

Bazar už je ve Vinoři takřka tra-

dicí. V pátek a sobotu 25. a 26.

března jej bude ve školní jídelně

pořádat kulturní výbor spolu s ko-

misí. V pátek odpoledne bude pro-

bíhat příjem (za každý kus se bu-

dou účtovat 3 Kč), v sobotu 10-15

prodej a 16-18 výdej neprodaného

zboží a vyúčtování. Novinkou bude

dětský koutek (i s ohrádkou pro

nejmenší), kam budete moci své ra-

tolesti po dobu nákupu odložit… 

Vítání občánků

Tradicí je i vítání občánků, kte-

ré bude letos hostit nejméně 54

občánků narozených v loňském ro-

ce a bude se konat ve středu 20.dub-

na od 15h a 16h ve školní jídelně.

Stejně jako v minulých letech

chystá MČ Praha - Vinoř pro rodi-

če i jejich děti malé pozornosti. 

Máj – lásky čas

Aktivitou zaměřenou na mladé

je seminář Máj – lásky čas, který

proběhne v květnu ve spolupráci

s místní základní školou a škol-

ským výborem. Společně s Marií

Novákovou budou naše děti inter-

aktivním způsobem hledat cestu

od zamilovanosti k trvalé lásce
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Od ledna 2011 působí jako šéf-

redaktorka časopisu Děti a my,

připravuje diskusní pořady do Ho-

vorů o vztazích na Českém roz-

hlase 6. Je vdaná, má tři dcery.

Jak dlouho ve Vinoři žiješ?

Letos v květnu budeme ve Vi-

noři patnáctým rokem. Přistěho-

vali jsme se sem z centra Prahy. Vi-

noř se nám líbila, protože je

směrem na Liberecko, kde máme

velkou část příbuzenstva a často

tam jezdíme. Ze začátku nám ve

Vinoři chyběly hory, ale díky to-

mu, že jsme brzy našli nový do-

mov v lidech - máme opravdu hez-

ké sousedské vztahy - netrvalo

dlouho a zakořenili jsme tu. 

Jaká bude tvoje úloha v rámci

komise?

Chci pomáhat tím, co mohu na-

bídnout. To znamená např. aktivi-

ty pro rodiče v podobě přednášek,

diskusních setkání nebo i poraden-

ství. V dubnu bychom chtěli uspo-

řádat první interaktivní podvečer

na téma pozitivní rodičovství.

Co si myslíš, že dnešním rodi-

nám chybí?

Domnívám se, že jde především

o bezpečný společenský prostor

pro to vůbec rodinu vytvořit a udr-

žovat ji ve zdraví. Obávám se, že

západní postmoderní společnost

se dostala tak daleko, že pro ro-

dinný život vytváří silně toxické

prostředí, takže mnoho škodli-

vých věcí je akceptováno jako tzv.

normálních, a mnoho rodin vzta-

hově živoří. Chce to poměrně vel-

kou dávku odvahy i kritického ro-

zumu, abychom dnes nalézali

způsob, jak s uspokojením udržo-

vat partnerské vztahy, vychovávat

děti, pečovat o sebe. 



(Dá se poznat ten pravý, ta pravá?)

a budou mluvit na téma: Co má

dospívání společného s přátel-

stvím a láskou? Jsem kluk – kdo je

víc? Jsem dívka – není to báječné?

Seminář bude nabídnut žákům II.

stupně ZŠ; otevřen bude všem

mladým z Vinoře do 16 let (max.

kapacita je 30 účastníků).

Beseda 

„Partnerské vztahy“

V rámci Týdne pro rodinu

chystáme v Mariapoli na čtvrtek 12.

května od 19h besedu s psycholo-

gem Jeronýmem Klimešem a Marií

Novákovou na téma „Co dělat, aby

se vztahy v manželství a partnerství

dařily, a čemu se naopak vyhýbat?“. 

Seminář 

„Pozitivní rodičovství“

V červnu pak pozveme rodiče

na interaktivní seminář Pozitivní

rodičovství do mateřského centra

Vincent. Seminář povede Eva La-

busová a spolu s ní budeme hledat

odpovědi na otázky: Na čem zále-

ží kvalita rodičovství? nebo Jak se

stát „dost dobrým“ rodičem?

Přednáška „Vedeme děti 

k trvalému úspěchu“

Ve spolupráci se školským vý-

borem připravujeme pro rodiče

dětí základní školy přednášku na

téma „Vedeme děti k trvalému ús-

pěchu“. S Marií Novákovou se za-

myslíme nad tématy: Existují fak-

tory podmiňující trvalý úspěch?

Co můžeme udělat my, rodiče?

Kdy začít? Co zajišťuje rodina? Jak

pomáhá rodině škola? Seminář na-

bídneme rodičům v rámci třídních

schůzek. 

Na všechny akce pořádané ko-

misí pro rodinu vás samozřejmě

srdečně zveme. Všechny budeme

inzerovat na vinořských webo-

vých stránkách a nástěnkách, po-

kud byste rádi dostávali pozvánky

na akce v předstihu mailem, na-

pište nám na 

rodina@praha-vinor.cz. 

Na stejné adrese uvítáme i vaše ti-

py na to, co vám ve Vinoři schází,

s čím byste chtěli pomoci anebo

naopak s čím můžete pomoci vy. 
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Rada mlad˘ch

V podvečer 25. února jsme se

my, Rada mladých, s hrstkou staře-

šinů a psem znovu sešli ve Vincen-

tu a probírali ty nejpalčivější otáz-

ky, které hýbou Vinoří. V prvé řadě

to byla námi připravovaná umělec-

ká soutěž VINTAL, která chce odha-

lit skryté vinořské talenty a poslat

je do světa. Posunuli jsme uzávěrku

přihlášek do 31. března, aby vás

i vaše babičky, tetičky a maminky

mohly přihlásit a vy se mohli do

soutěže dobře připravit. Probírali

jsme naše příspěvky z vánoční an-

kety, které naleznete na

http://www.praha-vinor.cz/ 

dole v odkazu VINOŘŠTÍ REPOR-

TÉŘI. Dále jsme připravovali akce

na jaro: v rámci Světového dne vo-

dy (22. březen) nás ředitel Vin-

centa, Vít Mokrý, vezme na exkur-

zi do vodárny v Káraném, na Den

Země (22. duben) chystáme při

ohníčku vítání jara, v rámci Svě-

tového dne životního prostředí 
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Rozhovor s Luckou 

VR: „Co pro tebe znamenají Vá-

noce?“

Lucka: „Nevím. Hlavně svátky po-

hody, klidu a hlavně nemusím do

školy!“

VR: „Co si přeješ pod stromeček?“

Lucka: „Prkno.“

VR: „Máte doma umělý nebo živý

stromeček?“

Lucka: „Živý.“

VR: „Jak se u Vás doma slaví Štěd-

rý den?“

Lucka: „Navečeříme se a jdeme si

rozdat dárky.“

VR: „Máš nějaké předsevzetí do

roku 2011?“

Lucka: „Ne.“

Speciální rozhovor s naším 

panem farářem 

Pavlem Jančíkem

VR: „Co pro Vás znamenají Vá-

noce?“

Pan farář: „Tak protože jsem

křesťan, tak to jsou narozeniny Je-

žíše Krista a všechny ostatní věci

jsou až druhotné“

VR: „Co si přejete pod strome-

ček?“

Pan farář: „Já jsem o tom ani ne-

přemýšlel. Když jsem byl v rodině,

maminka dávala dárky jako jsou

kapesníky, ponožky… Nemám žád-

ná velká přání. Ale potěší mě sa-

mozřejmě nějaká maličkost, když

někdo přinese.

VR: „Máte doma živý nebo umě-

lý stromeček?“

Pan farář: „Umělý, protože v kos-

tele máme hodně živých stromeč-

ků, ale na faře se spokojím s umě-

lým.“

VR: „Jak vy slavíte Štědrý den?“

Pan farář: „Nás se sejde několik

kněží v Karlíně na faře a děláme to

tak tradičně. Samozřejmě se nej-

prve pomodlíme a zazpíváme ko-

ledu. Potom máme rybí polévku,

pak rybu, salát a potom třeba čaj

nebo vánočku. A potom jdeme ke

stromečku, připravíme nějaké

drobnosti, dárečky. No a potom se

zase rozjíždíme, protože slavíme

noční a půlnoční.

VR: „Plánujete do roku 2011 si

dát nějaké předsevzetí?“

Pan farář: „Já věřím, že Pán Bůh

má ty nejlepší plány s námi, takže

žít podle božích plánů, tak jako to

poznáváme z písma svatého nebo

nám dokáže dát různá nová vnuk-

nutí, prostě nějak sledovat ten bo-

ží záměr.“

Rozhovor 

s Janem Červenkou, 44 let. 

VR: „Co pro vás znamenají Vá-

noce?

JČ: „Chvíle klidu a zastavení s ro-

dinou, pravidelnou návštěvu hřbi-

tova a vzpomínku na zemřelé a ta-

ké účast na Vánoční mši v našem

kostele.“

VR: „Co jste si přál k Ježíšku a co

jste nakonec dostal?

JČ: „Nepřál jsem si skoro nic, vždy

se nejvíc těším na štědrovečerní

večeři. Dostal jsem sportovní ob-

lečení a pánskou kosmetiku.“

VR: „Měli jste doma živý nebo

umělý stromeček?“

JČ: „Vždy máme živý stromeček,

letos jsme měli i živého kapra. Od

dcerky, malé tenistky, dostal jmé-

no Nadal.“

15

(5. červen) plánujeme znovu EKO-

DEN, úklid těch nejšpinavějších

koutů Vinoře a doprovodné akce

o ekologii a třídění odpadu. V zá-

věru našeho pátečního setkání

jsme si povídali o věcech méně pří-

jemných: o projevech násilí mezi

spolužáky, o tom, jak se těmto vě-

cem bránit. Na přetřes přišla i vi-

Vánoãní anketa Vinofisk˘ch reportérÛ

nořská mrtvola, nedávno nalezená

v altánu ve vile nedaleko školy. 

Inu, pořád se ve Vinoři něco dě-

je!

Na akce jste všichni srdečně zvá-

ni. O našich aktivitách budeme

průběžně informovat na vinoř-

ských stránkách v našem odkazu

RADA MLADÝCH. 

Pokud od nás chcete dostávat

pozvánky na akce, něco vás trápí,

objevíte ve Vinoři nějaký nešvar

nebo dostane prostě dobrý nápad,

napište nám na:

rada.mladých@praha-vinor.cz.

Příjemné jarnění Vám přeje

Rada mladých

JUDr. Jan Červenka
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Kulturní akce pfiipravované v˘borem pro kultururu

Mâ Praha-Vinofi na rok 2011.

VR: „Jak jste slavili Štědrý den

u vás doma?“

JČ: „Je už u nás tradicí, že dopo-

ledne sníme kubu od babičky, po-

té jdeme na hřbitov, dále do kos-

tela a pak už chystáme večeři. Po

ní přijde Ježíšek a potom se při po-

hádce rozbalují dárky.“

VR: „Kolik jste toho požil na Sil-

vestra a v kolik jste šel spát?“

JČ: „U sousedů jsme se sešli v šes-

ti + 3 děti, jedno miminko a dva

psi, jedli jsme chlebíčky a pili bílé

víno. O půlnoci jsme si připili šam-

paňským a půl hodiny na to už

jsem byl v posteli, protože hned

ráno jsme jeli lyžovat.“

VR: „Dal jste si do roku 2011 ně-

jaké předsevzetí?“

JČ: „V podstatě ne, mám několik

sportovních cílů, kterých chci do-

sáhnout a samozřejmě chci pod-

porovat své děti.“

ptal se: 

Jan Červenka ml., 10 let

Rozhovor s Kateřinou 

Staňkovou Helisovou, 29 let

VR: „Co pro vás znamenají Vá-

noce?“

KSH: „Možnost říct šéfovi: sbo-

hem, jedu na dovolenou!“

VR: „Co jste si přála pod strome-

ček a co jste nakonec dostala?“

KSH: „Chtěla jsem si pohladit klo-

kana a nakrmit koalu. Nakonec

jsem si „jen“ pohladila koalu a na-

krmila klokana.“

VR: „Měli jste doma živý nebo

umělý stromek?“

KSH: „Živou palmu.“

VR: „Jak se u vás doma slavil

Štědrý den?“

KSH: „Seděli jsme na pláži, grilo-

vali klokaní steak a jedli ho po krk

ve vodě.“

VR: Kolik jste toho požila na Sil-

vestra a v kolik jste šla spát?

KSH: „14 000 km v letadle.“

VR: „Dala jste si do roku 2011 ně-

jaké předsevzetí?

KSH: „Stíhat věci rychlostí klokana

a přitom být v pohodě jako koala.“

ptala se: 

Helena Prokopová, 12 let 

Posilvestrovské ptaní:

VR: Jak jste slavil Silvestra?

anonym1: V restauraci s přáteli./

anonym2: Sama doma. 

anonym3:Doma s rodinou.

anonym4: Jako každý den.

VR: V kolik hodin jste šli na Sil-

vestra spát?

anonym1: V 7 hodin ráno.

anonym2: Ve 2. 

anonym3: Ve 3 ráno.

anonym 4: Ve 2.

VR: Kdy jste odstrojovali vánoční

stromeček?

anonym1: 16. ledna. 

anonym2: Na Tři krále. 

anonym3: Ještě ho mám.

anonym4: V sobotu po Třech krá-

lích.

VR: Jak se těšíte na jaro?

anonym1: Hodně.

anonym2: Moc. 

anonym3: Strašně moc.

anonym4: Hodně.

VR: Co si myslíte o Radě mla-

dých?

anonym1: Nevím, k čemu slouží.

anonym2: Nevím, co to je.

anonym3: Myslím, že je dobré

pro mládež říci svůj názor.

anonym4: Něco jsem o tom četla

na internetu.

VR: Co se vám na Vinoři nejvíc lí-

bí?

anonym1: Přátelští lidé.

anonym2: Líbí se mi celá Vinoř. 

anonym3: Dětské hřiště, škola.

anonym4: Obůrky.

Ptali se: Vinořští reportéři!

25. 3.–26. 3. 2011 Jarní burza dětského oblečení
16.   4. 2011 Běh za velikonoční kraslicí
30.   4. 2011 Pálení čarodějnic
21.   5. 2011 Vinořský vandráček
23.   6. 2011 Slavnostní ukončení školního roku
10.   9. 2011 Posvícenská zábava
* Říjen Podzimní burza dětského oblečení
15. 10. 2011 Drakiáda
5. 11. 2011 Lampionový průvod

* Prosinec Adventní koncerty, vánoční trhy
* neuvedené termíny budou včas upřesněny
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Oznamujeme občanům, že velkoobjemové kontejnery na bioodpad 
budou přistaveny v těchto termínech: 

Datum Čas Místo

9. 4. 2011 9.00 – 12.00
u kontejnerů pod obchodem NORMA 
v ulici „U Bakaláře“

23. 4. 2011 9.00 – 12.00
na rozšíření polní cesty naproti zaústění ulice 
„Chvojenecká“ do ulice „Bohdanečská“

14. 5. 2011 9.00 – 12.00
u kontejnerů pod obchodem NORMA 
v ulici „U Bakaláře“

28. 5. 2011 9.00 – 12.00
na rozšíření polní cesty naproti zaústění ulice 
„Chvojenecká“ do  ulice „Bohdanečská“

Žádáme občany, aby kromě bioodpadu /listí,tráva,slabé větve/ neukládali jiný odpad.
Na ukládání bioodpadu bude po celou dobu dohlížet pracovník Pražských služeb.

Veškeré náklady svozu bioodpadu v těchto termínech jsou hrazeny z prostředků hl. města Prahy

Jednorázové svozy kompostovatelného odpadu

Velkoobjemové kontejnery na bioodpad

tráva, listí, plevel, ostříhané květiny, větvičky do průměru cca. 1 cm
do kontejnerů přistavených v určený den a hodinu na vybraných stanovištích

8,00 – 8,45 Bohdanečská, mezi domy č. p. 250 a 400
9,00 – 9,45 pod Normou

10,00 – 10,45 Mikulovická, u zahrady školy 
11,00 – 11,45 Lohenická x Moravanská
12,00 – 12,45 Křemílkova, u dětského hřiště
13,00 – 13,45 V Podskalí x Urbanická
14,00 – 14,45 Uniga u garáží
15,00 – 15,45 areál fotbalového hřiště – 21. 5. 2011

Bohdanečská – zahrádkáři – 16. 4., 18. 6. 2011
Na každém stanovišti bude kontejner stát 45 minut, během kterých bude k dispozici obsluha, která zajistí

správné třídění odpadu. Zbývající čas je na vysypání a přesun na další stanoviště.

Kvůli malé účasti na stanovištích areál fotbalového hřiště a Bohdanečská – zahrádkáři se vývoz

bude střídat a to tak, že – 16. 4., 18. 6. 2011 bude kontejner přistaven Bohdanečská – zahrádkáři v 15,00

– 15,45 a 21. 5. 2011 Bude kontejner přistaven u areálu fotbalového hřiště také v 15,00 – 15,45

Termíny svozu odpadu : Každá třetí SOBOTA v měsíci 16.4.11 , 21.5.11 , 18.6.11 
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Mobilní obchodní kanceláfi PraÏské Plynárenské, a.s.

Upozornûní – SâÍTÁNÍ  L IDU

Termíny pfiistavení:

dne 2. 04. 2011 od 9,00 do 15,00 hod. 
dne 5. 05. 2011 od 11,00 do 13,30 hod.
dne 1. 06. 2011 od 14,30 do 17,00 hod.

dne 24. 06. 2011 od 9,00 do 11,30 hod. 

Mobilní kanceláfi bude umístûna v automobilu , oznaãeném logem PraÏské plynárenské,a.s., za-
parkovaném na parkovi‰ti prodejny NORMA, Mladoboleslavská 551.

PraÏská plynárenská,a.s. ve spolupráci s dcefiinnou spoleãností Prometheus, energetické sluÏ-
by, s.r.o. a ÚMâ Praha – Vinofi nabízí odbûratelÛm zemního plynu novou sluÏbu – tzv. „mobilní
obchodní kanceláfi“, jejímÏ prostfiednictvím si stávající i potenciální zákazníci PraÏské plynáren-
ské, a.s. mohou vyfiídit záleÏitosti, související s odbûrem zemního plynu bez náv‰tûvy kontakt-
ních míst v Praze 2 a 4.

Mobilní kanceláfi poskytuje zejména následující sluÏby:
● zahájení, pfievod a ukonãení odbûru zemního plynu
● zmûny smluvního vztahu (zpÛsobu placení, zasílací adresy, jména atd.) 
● pfievzetí reklamace
● v˘mûna, kontrola a zaplombování plynomûru
● informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami zemního plynu
● tiskopisy a informaãní broÏury

SluÏeb mobilní kanceláfie mohou vyuÏít i obãané pfiilehl˘ch obcí a ãástí Prahy.
BliÏ‰í informace na tel. ãíslech 267 175 174 a 267 175 202

V souvislosti se sčítáním lidu, domů a bytů, které bude probíhat od 6.3. 2011, 
upozorňujeme vlastníky domů na povinnost označit budovu 

přiděleným číslem popisným – zákon 128/2000Sb.

Informace pro občany:

V souvislosti se sčítáním lidu sledujte v březnu – květnu úřední desku MČ Praha – Vinoř
v Uherské ulici, www. stránky MČ Praha – Vinoř, vývěsku před Normou a vývěsku v Rousí-
novské ulici. Informace budou taktéž vyhlašovány prostřednictvím místního rozhlasu. Veš-
keré údaje ke sčítání lidu jsou zveřejněny na internetových stránkách www.scitani.cz nebo
se občané mohou informovat na bezplatné telefonní lince 800 879 702. 
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7.–8. 1. 2011 se v partnerské ob-

ci Schulzendorf konalo přivítání

Nového roku 2011. Za přítomnos-

ti čelních představitelů obce v če-

le se starostou Markusem Muec-

kem, stejně jako starostů z Vinoře

a Kargowe (Pl), byl hodnocen rok

minulý a nastíněny akce roku

2011. I nadále počítáme s výměn-

nými pobyty ať na Kinderfest

29. 5. nebo mezinárodním táboře

1.–7. 8. a společnými mezinárod-

ními akcemi na poli společen-

ském, kulturním i sportovním.

Polský starosta, Sebastian Ciem-

nocolowski přislíbil, že 6. 4. přije-

de navštívit Vinoř a projednat

možnosti vzájemného partnerství.

V květnu se k nám chystá i de-

legace z Varny, primátor Kiril Jor-

danov a radní pro kulturu, Kon-

stantin Troshev. Na programu

budou jednání o prezentaci naše-

ho rodáka, Antona Novaka ve Var-

ně, stejně jako spolupráce Varny

s Prahou, popřípadě některé měst-

ské části Varny s Vinoří.

Vinofi international

8. 1. Tradiční Pohár starosty

Schulzendorfu v sálové kopané,

kde jsme obhajovali loňské pr-

Bulharsko

USA – Oklahoma

Itálie

Německo

venství. I letos jsme ve výborné

mezinárodní konkurenci zabodo-

vali a skončili druzí.

Německo

Spolupráce s městem Prague

v Oklahomě je zatím ve fázi po-

zvání zástupců obce k nám a pro-

jednání možností prázdninových

brigád našich studentů v USA. 

U našeho italského partnera La-

veno Mombello jsme naplánovali

další návštěvu spojenou i s návště-

vou Turina a Milána. Doufejme, že

se najde dostatečný počet zájemců

pro tuto nádhernou cestu.
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Velikonoční zájezd do Itálie v termínu 22. – 25. duben:

Turin, Laveno Mombello, Milán

Program zájezdu:

22. 4. odjezd z Vinoře ve 20.00 z parkoviště naproti hřbitovu 

23. 4. celodenní návštěva Turina, v 15.30 odjezd nahoru k Ba-

silica di Superga, odjezd v 16.30, cca 18.30 příjezd a uby-

tování v partnerském městě Laveno Mombello v Casa

Gesù bambino, večeře v konviktu 

24. 4. snídaně v konviktu, 9.00 odjezd do Milána, 16.30 odjezd

z Milána do Lavena Mombella, večeře v konviktu

25. 4. snídaně v konviktu a odjezd do Prahy 

Cena za dopravu: 
vinořští dospělí 2000 Kč, vinořské děti 6-18 let a důchodci nad 65 let 1000 Kč, děti 0-5 zdarma, mimovi-

nořští dospělí 2500 Kč, mimovinořské děti 6-18 let 1500 Kč

Cena za ubytování a stravování (2 noci, 2 snídaně a 2 večeře): 
pro dospělé celkem 60 Euro, pro děti celkem 45 Euro (3–18 let) Doprava se bude platit ve Vincentu, ubyto-

vání a stravování na místě v eurech. Cena nezahrnuje cestovní pojištění a vstupy do objektů. 

Závazné přihlášky zasílejte Vítu Mokrému vincent@praha-vinor.cz. 

Dotazy organizačního a kulturního typu směřujte na Kláru Löwensteinovou klaralowenstein@yahoo.it.

Doporučené památky a orientační ceny vstupného v Turině: 
Palazzo Reale – královský palác savojské dynastie se zahradami 6,5 a 3,25 Eura; Armeria Reale – sbírka

brnění a zbraní z celého světa (so 13.30–19.30) 4 a 2 Eura; Duomo – renesanční dóm s kaplí sv. Roucha, kde

se nachází replika tzv. turinského plátna, rubáš, který měl halit Kristovo tělo po ukřižování; Museo Egizio –

Egyptské muzeum s jedinečnou sbírkou eg. artefaktů 7,5 a 3,5 Eura; Galleria Sabauda – Savojská obrazár-

na (it., fr., vl. a niz. mistři) 4 a 2 Eura (so 8.30–14.00); Mole Antonelliana – 167 metrová panoramatická

věž, Muzeum filmu, muzeum 7 a 5 Euro, panoramatický výtah 5 a 3 Eura; Museo dell’ Automobile – mu-

zeum automobilu (dočasně v rekonstrukci); Basilica di Superga – barokní kostel s hrobkami savojských krá-

lů s výhledem na Turin.

Doporučené památky a orientační ceny vstupného v Miláně: 
Castello Sforzesco – hrad rodu Sforza, Pinacoteca di Brera – nejslavnější obrazárna v Miláně (Piero del-

la Francesca, Mantegna, Bellini, Raffaelo, Tintoretto, Veronese, Caravaggio, italská moderna) 5 Euro a 2,5

Euro; Teatro alla Scala – proslulý operní dům la Scala; Galleria Vittorio Emanuele II – secesní pasáž

Viktora Emanuela II.; Duomo – milánská katedrála; Sant’ Ambrogio – kostel sv. Ambrože, patrona Milána,

ze 4. století s hrobkou sv. Ambrože (v ne od 15. h.); Santa Maria delle Grazie – renesanční klášter z 15.

stol., kde se nachází Leonardova „Poslední večeře“ 6,5 + 1,5 Eura za rezervaci, snižené 3,25 + 1,5 Eura (!nut-

no rezervovat předem!); módní ulice/luxusní butiky – Via Montenapoleone, Via Sant’ Andrea, Via

delle Spiga, Borgospesso.

Komise pro mezinárodní spolupráci při MÚ Praha – Vinoř spolu s Vincentem pořádají
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II. MEZINÁRODNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

NA DVOŘE RUDOLFA II.
v termínu 10. 7. – 16. 7. 2011 pro dětí z Vinoře

a partnerských měst ve věku 8-13 let. 
Cena za tábor 1800 Kč. 

Podrobné info, přihlášku naleznete v prezentaci na
http://www.praha-vinor.cz/. 

Závazné přihlášky zasílejte Kláře Löwensteinové
klaralowenstein@yahoo.it 

a Haně Srnové srnah@volny.cz. 

Rybova Mše vánoční Výstavba obecních bytů

Sběr starých lékárniček – Na pomoc Africe

Komise pro mezinárodní spolupráci, novodobé dějiny a orální historii při MÚ Praha-Vinoř pořádá

7. 1. se konala v kostele Povýšení sv. Kříže Rybova

Mše vánoční. Úroveň provedení skladby souborem

Camerata, sólisty a komorním orchestrem ZUŠ Hro-

nov, stejně jako návštěva vinořských občanů byla vy-

soká.

Jedna ze dvou prioritních akcí roku 2011 začala. Vý-

stavba 7 bytů v Mladoboleslavské 13 by měla být

ukončena ca v polovině letošního roku.

Druhá akce - zřízení dvou tříd MŠ v budově staré

školy od září 2011, je v přípravě.

Pro veliký zájem je akce Městské části a stavebnin

Dlabač „Sběr starých lékárniček - Na pomoc Africe“,

kterou pořádá sdružení ADRA, prodloužena do kon-

ce března 2011. 

Děkujeme všem dárcům i firmě Dlabač za perfekt-

ní organizaci celé akce.

Ze Ïivota Vinofie
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Zdá se, že oslavy svatého Valen-

týna u nás zatím příliš nezdomác-

něly. Slaví ho především dospíva-

jící, které to „naučila“ zejména

populární periodika, a pak ti, kte-

ří strávili delší dobu v některé ze

zemí, kde má tento svátek dlou-

hou tradici. Historie oslav svátku

svatého Valentýna přitom pochá-

zí ze dvou zdrojů – jak z pohanské,

tak i z křesťanské tradice.

Dnes patří Valentýn mezi nej-

rozšířenější svátky na celém světě.

Dárky jsou všude poměrně jedno-

tné - nejen zamilovaní, ale třeba

i rodiče dětem dávají sladkosti,

květiny, šperky a samozřejmě přá-

níčka.

I na dětském hřišti Dlabačov

jsme se snažili podpořit tento svá-

Bude mít Vinoř svůj prales?

Valentýnské odpoledne na Dlabačově

Zámecká obora ve Vinoři. Místo,

kde se v dřívějších dobách projíž-

dělo panstvo v kočárech a pořáda-

ly kratochvíle v okolí romantické-

ho jezírka. Později se objevovaly

již jen povozy ze státního statku,

které svážely seno z posečených

luk. V neděli se zde procházeli na

vycházkách občané Vinoře a Sata-

lic, pořádaly se zde lidové slav-

nosti. Bývalo zde krásně.

Protože je obora spjata s mým

dětstvím a mládím, není mi lho-

stejný její osud. Znám zde každič-

ký kout, který jsem prolézal se

svými kamarády při našich hrách.

Současný stav obory mne však víc

než znepokojuje. Stále víc se z ní

stává prales! Abych své tvrzení do-

ložil důkazy, prošel jsem se se

svým vnukem částí obory v mís-

tech pod hradištěm a pořídil ně-

kolik ilustračních fotografií. Zá-

měrně na konci zimy, kdy pohled

nezakrývá bujná zeleň neprostup-

ného náletu a křovin. Doufám, že

zodpovědné instituce nechtějí vy-

tvořit z tohoto atraktivního místa,

jedinečného v širokém okolí, praž-

ský Boubín. Myslím, že by si obo-

ra zasloužila řízenou revitalizaci

co možná nejdříve.

text a foto Stanislav Lichtenberg
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Maškarní ples a dětský karneval

tek. Dárečky (živé květiny, svíčky,

bižuterie,…) i sladkosti (perníčky,

trdelník, pražené mandle,…) byly

ke koupi u mnoha prodejců. Děti

si vyzkoušely střelbu Amorových

šípů z kuše a luku. Celé odpoled-

ne skákaly na obří trampolíně

a po setmění jsme vypustili lam-

piony štěstí v podobě srdcí.

Všichni jsme se posilnili buřtíky,

které jsme si vlastnoručně opekli

a zahřáli jsme se nejen u ohně ale

i dobrým svařáčkem. Soutěž o dvě

volné vstupenky na nový muzikál

Kat Mydlář vyhráli manželé Fia-

lovi.

Věříme, že i u nás ve Vinoři svá-

tek sv. Valentýna časem zdomácní.
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a Markéta společně s dětmi z di-

vadelního kroužku Housle na stro-

mě, připravily více jak 200 dětem

báječné 2 hodiny plné písniček, ta-

nečních vystoupení a soutěží…

Součástí programu bylo také vy-

stoupení taneční skupiny Majky

Šulové. Během karnevalu si děti

mohly nechat malovat na obličej

a na závěr si kromě balónků od-

nášely i dáreček z „kouzelného

pytle“.

Na závěr zbývá vyslovit podě-

kování všem organizátorům, účin-

kujícím a sponzorům.

DĚKUJEME. A zase za rok…?

Později se na parketu objevila

žonglérská skupina Kruhová pa-

rabola se svým neobvyklým vy-

stoupením a samozřejmě nechy-

běla ani tombola. Celý večer

probíhalo hlasování o nejlepší

masku. Nejvíce hlasů získala mas-

ka Marylin Monroe, která okolo

půlnoci obdržela zvláštní cenu od

pana starosty. O hudební produk-

ci se postarala hudební skupina

Rošáda.

Nedělní odpoledne se Sokolov-

na zcela zaplnila dětmi, které si

přišly užít dětský karneval. Za je-

ho skvělým programem :…hraje-

me si na Kašpárka v rohlíku, stálo

občanské sdružení Prima den. Mo-

derátorky a hlavní účinkující Bára

Tradiční společenská událost

v naší obci připadla letos na po-

slední únorový víkend. Tak jako

v předešlých osmnácti letech, po-

těšila a pobavila nejen dospělé,

ale i děti. Výbor pro kulturu, za

podpory městské části, zorganizo-

val 19.společenský ples, již podru-

hé jako ples maškarní a dětský

karneval.

Sobota patřila dospělým, kteří

v převážné většině dorazili v maš-

karních kostýmech.V úvodní části

programu se představili několika-

násobní juniorští vicemistři České

republiky ve společenských tan-

cích: Simona Čechová a Marek Ha-

ris s ukázkami tanečních stylů cha-

cha, rumba a pasodoble.
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Autohydraulic-Petr Brož ● fa.Im-

ramovský ● K Studio – pedikúra

Ivana ● Knihkupectví Eva Rytino-

vá ● Kooperativa pojišťovna,a.s. ●

Lékárna-Winlek ● Merhautovo pe-

kařství ● Myslivecké sdružení ●

Prima den o.s., ● Relax centrum

M. K. M ● Robert Rytina-VR Atelier

● Stavebniny Václav Dlabač ●

STROM ● Summarum-Jana Česá-

ková-Hyklová ● Večerka pí. Potůč-

ková ● VIN-METAL ● Vinárna

U Páji ● Železářství Mirko Jarolím

● František Švarc a MČ Praha-Vi-

noř. 

Michaela Spěváčková, před-

sedkyně výboru pro kulturu

Sponzoři 19.společenského maškarního plesu a dětského karnevalu

Jsme svědky nového hitu, psát

o dávné a nedávné minulosti,

o historii obcí, měst, místních spol-

ků, o některých místních rodech,

osobnostech. Ne vždy mají autoři

k dispozici oficiální podklady z ar-

chivů a kronik. Spoléhají na au-

tentičnost orálních (rozuměj: úst-

ních) vzpomínek pamětníků. I to

je cenný zdroj, byť někdy poněkud

děravý. Je nutné ho ověřit z více

stran, najít cestu ke starým píse-

mnostem v archivech.

S osobností a jménem výborné-

ho vinořského hospodáře – ze-

mědělce Josefa Hofmana jsem se

poprvé setkal již krátce po přistě-

hování jako člen Sokola, když jsem

se zajímal o místní tělovýchovnou

historii (sokolovnu). Všechny in-

formace stvrzovaly pana Hofmana

jako člověka s velkým vztahem ke

svému bydlišti. Nebudu opakovat

další autory, věrohodné informa-

Josef Hofman

Historie Vinofie a okolí

ce o něm, jeho výjimečnosti, jsou

vypsány v publikaci „Vinoř od mi-

nulosti k dnešku“, vydané v roce

2004.

Je neoddiskutovatelnou místní

tragédií, že se p.Hofman v pade-

sátých letech minulého století stal

obětí tehdejších místních funkci-

onářů. Jeho zásluhy o Vinoř, jako

zakladatele Sokola, iniciátora a re-

alizátora výstavby sokolovny, též

starosty obce, byly těmito lidmi

doslova anulovány, a jejich přiči-

něním se stal ve své Vinoři „vy-

hnancem“. Osobní zkušenost

z mého pošumavského rodiště

mimo jiné naopak potvrzuje jed-

notu místních občanů a funkcio-

nářů proti obdobnému násilí ze

strany okresních orgánů, a tím za-

bránění nelidskostí jako v případě

Vinoře.

Z tehdy rozhodujících vinoř-

ských aktérů nikdo nežije, ne

všichni byli členy KSČ. Jejich po-

tomkům, dnes zcela jistě s novo-

dobými názory, by přičítání viny

nebylo správné, a zřejmě alespoň

jejich omluvu lze těžko očekávat.

Vraťme se k Josefu Hofmanovi! Za

války odolával tlaku tehdejší ně-

mecké okupační správy získat je-

ho vzorový statek do vlastnictví

„Velkoněmecké Říše“. K tomu

J.Hofman nemohl přihlížet nečin-

ně, rodinný statek uchránil. Mož-

ná, i toto, styk s příslušníkem ně-

meckého správního orgánu, se

stal jedním z důvodů jeho „vyob-

cování“. Ale konec spekulačním

dohadům! Písemností o tehdejší

svévoli spoluobčanů je pramálo. 

Doložením konkrétního činu

chci poukázat na vztah k osudu pa-

na Hofmana od následných funk-

cionářů MNV Vinoř. Při přebírání

agendy školské a sociálně-zdra-

votní komise MNV v roce 1976



jsem našel žádost pana Hofmana

o poskytnutí finančního příspěv-

ku z doby dávno uplynulé. Teh-

dejší předseda komise, nikoliv

v řádově týdnů, měsíců (jak je

dnes zákonně běžné), ale bezpro-

středně svolal příslušnou komisi,

která žádost kladně odsouhlasila

a prostřednictvím MNV odeslala

na tehdejší ONV Praha východ.

Odtud obratem přišlo rozhodnutí

o poskytnutí konkrétní částky fi-

nanční výpomoci. Tedy, vše bylo

vyřízeno ve prospěch p.Hofmana

během necelého jednoho měsíce!

Jména členů tehdejší komise MNV

jsou známa, byli tam, jak jinak, též

zástupci místní KSČ. Jejich přístup

k vyřízení žádosti pana Hofmana

lze označit jako reflexi následné

generace ke způsobené křivdě

svých předchůdců. Tolik k doku-

mentu z někdejšího archivu MNV

Vinoř.

Ing. Miroslav Míka 

V předcházejících 2 číslech Vi-

nořského zpravodaje jsme vzpomí-

nali významného vinořského rodá-

ka, ve Vinoři zapomenutého, ale ve

Varně a jejím okolí stále oslavova-

ného a ctěného Antonína Nováka.

O 10 let dříve, 1. září 1850 se

narodil ve Vinoři další významný

občan, budoucí hudebník, sklada-

tel a dirigent Theobald Kretsch-

mann. O jeho rodině toho mnoho

nevíme. Jenom před nedávnem se

objevilo jeho jméno v tisku, jako

zaměstnance czernínské vrchnos-

ti. Podrobnosti jsem nenašel ani

v literatuře a nemáme k dispozici

ani výpis z matriky, kde by tyto po-

drobnosti byly uvedeny. V litera-

tuře je uváděno i jeho počeštěné

jméno Děpold a je o něm zmínka

v knize spisovatelky Ludmily Vr-

kočové. Je zaznamenáno, že již ja-

ko dítě byl hudebně velmi nadaný.

Na klavír se učil nejprve doma

a později za gymnaziálních studi-

ích v Praze. Mimořádné hudební

nadání a zájem o hudbu jej při-

vedly v letech 1864 až 1870 ke stu-

diu konservatoře v Praze. Po jejím

absolvování působil v Městském

orchestru v Opavě a krátce i v Lin-

ci. Další zmínka o jeho působení je

z roku 1872 a 1873, kdy byl učite-

lem salzburského Mozartea. Když

působení v Mozarteu skončil, ode-

šel do Vratislavi jako sólista diva-

delního orchestru a Orchestrální-

ho sdružení. Zde pracoval až do

roku 1876 a potom natrvalo ve

Vídni. Vídeň znamenala pro The-

obalda Kretschmanna vyvrchole-

ní jeho tvůrčí, umělecké a hudeb-

ní činnosti. Od roku 1881 byl zde

členem orchestru Dvorní opery,

v letech 1889 až 1902 chrámovým

kapelníkem, následně dirigentem

Lidové opery a profesorem nové

Vídeňské konservatoře. Byl vyni-

kajícím violončelistou s rozsáhlou

koncertní činností sólovou i jako

člen kvartetních souborů. Byl

vždy věrný svému českému půvo-

du a prosazoval české umění při

každé vhodné příležitosti. Byl čle-

nem kvarteta, které 11.prosince

1880 uvedlo ve Vídni Smetanův

smyčcový kvartet e moll „Z mého

života“ a jeho orchestr provedl

13.11.1886 i vídeňskou premiéru

Smetanových symfonických básní
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Autor článku Ing.Miroslav Míka na fotografii vpravo.

Patří ve Vinoři k nezapomenutelným



„Vyšehrad“ a „Vltava“. Přestože

udržoval stálé styky s českým hu-

debním životem, k jeho angažmá

v Národním divadle nikdy nedo-

šlo.Víme jenom, že zde vystupoval

pohostinsky jako dirigent. Z jeho

skladatelské činnosti sluší připo-

menout alespoň Koncert A pro vio-

lončelo, Slovanskou fantazii, Snad-

nou fantazii z národních písní

a několik dalších drobných skla-

deb. Napsal i na 60 písní, 3 mše a 2

rekviem, operetu Námluvy prove-

denou dne 16. 2. 1895 v Totisu. Je

rovněž autorem dvousvazkových

vzpomínek Tempi passati z let

1910 a 1913, ve kterých líčí hu-

dební život v Praze a na zámku

v Náměšti na Hané. V těchto

vzpomínkách vyjádřil mimořádnou

úctu a obdiv B. Smetanovi a A. Dvo-

řákovi. Zemřel 16. dubna 1919.

Theobald Kretschmann - vinoř-

ský rodák byl velkým českým uměl-

cem. I když se s jeho jménem

a skladbami již nesetkáváme, zaslu-

huje si i on, vedle Antonína Nováka,

zahradníka a pomologa, za svou

práci a umění naší trvalou úctu.

/ fi /
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Kulturní a vzdûlávací centrum Vincent

Ve středu 8. 12. 2010 proběhl ve

Vincentu seminář o vzdělávacím

programu pro pečující o malé

a předškolní děti určený přede-

vším rodičům na mateřské nebo

rodičovské dovolené, kteří se chtě-

jí vzdělávat jako odborní pečující

nebo hledají tu nejlepší chůvu pro

své děti. Seminář byl o tom, jak zís-

kat kvalifikaci Pečující o malé děti

a o náplni vzdělávacího programu.

Dvouhodinové setkání uspořádalo

občanské sdružení Prostor pro ro-

dinu,

http://www.prostorprorodinu.cz

V úterý 14.12.2010 si děti z výtvarného kroužku „Výtvarníček“ ozdobily ve Vincentu vánoční stromeček.

Seminář – Nejlepší chůva

Výtvarníček- zdobení vánočního stromečku



Vánoční příběh

Vánoční besídka
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Ve středu 15. 12. 2010 zahrálo

ve Vincentu vinořským dětem di-

vadlo Krab pohádku „Vánoční pří-

běh“ o Marii, Josefovi, Třech krá-

lích, zlém Herodovi a především

o narození malého Ježíška ve měs-

tě Betlémě… 

Ve středu 22.12.2010 proběhla ve Vincentu vánoční besídka. 

Začátkem února, o jarních prázdninách,

jsme pro vás zrekonstruovali sál v přízemí

Vincenta. Sál je vymalován žlutou barvou, je

zde položený nový modrý zátěžový koberec

a namontována zrcadlová stěna. Sál o veli-

kosti 40 metrů čtverečních v dopoledních ho-

dinách využívá hudební škola Yamaha, ta-

neční škola HIT a Šikulové. V odpoledních

a večerních hodinách v sálu probíhají kurzy

pro veřejnost: cvičení Pilates, Orientální tan-

ce a nově také Zumba, Aerobic a Bodystiling. 

Rekonstrukce sálu v přízemí Vincent



Dětský lesní klub Cestička je re-

alizován ve Vinořském lese, Ctě-

nickém parku, případně v KVC

Vincent Vinoř podle počasí, pře-

dešlé domluvy nebo zvážení lek-

tora. Klub nabízí dopolední pro-

gram pro děti předškolního věku

3 – 7 let, zaměřený na harmonic-

ký, tělesný i duševní rozvoj dětí.

V provozu je jedna třída pro max.

12 dětí, která funguje dva dny v týd-

nu, od 8:30 do 12:30 hodin. Výuka

probíhá pod vedením kvalifikova-

ných lektorů. V lesním klubu se

naprostá většina aktivit odehrává

venku, děti si hrají a „učí“ se za

každého počasí v lese, v krajině,

v prostředí, které bylo po staletí

pro dětské hry přirozeným. Práce

s dětmi je propojována s ročním

obdobím a je přizpůsobována ak-

tuálnímu počasí. Děti jsou vedeny

k soběstačnosti přiměřené věku

a aktivní činnosti. Prostřednictvím

osobních zkušeností a zážitků se

děti seznamují s přírodními záko-

ny, systematicky rozvíjejí pozná-

vání světa adekvátní individuál-

ním schopnostem, učí se vzájemné

spolupráci a rozvíjejí pozorovací

schopnosti. Od lektorů se očekává

především znalost metodiky Re-
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Lesní klub Cestička ve Vincentu

spektovat a být respektován a lás-

ka k přírodě za jakéhokoli počasí.

Během roku děti oslavují svátky

a zvyky vycházející z ročních ob-

dobí. Slavnosti se konají obvykle

odpoledne, mimo dobu lesního

klubu. Lektoři jsou přítomni podle

společné dohody rodičů a lektora.

Více info na:

www.lkcesticka.webnode.cz 

P Ř E H L E D  A K T I V I T  V E  V I N C E N T U  

den herna sál učebna knihovna

Bublina herna
Angličtina

Po Yamaha 9:00–17:00 16.00–16:45, 17:00–17:45
9:00–12:30, 14:40–17:00

Italština 18:00–18:45

Bublina herna Zumba s hlídáním dětí Hudební škola

Út
9:00–12:00 10:30–11:30 12:30 – 17:15

13:00–18:00
Výtvarníček PILATES Němčina

16:00–7:30 18:00–19:00, 19:10–20:10 17:45–19:15

Bublina výtvarná Zumba 17:55–18:55

St
9:00–12:00 20:10–21:10, 21:15–22:15 Angličtina pokročilí

Keramika hrou Orientální tanec 19:15–20:45

14:30–15:30 19:00–20:00

Čt
Bublina herna Němčina 9:00–11:00

9:00–12:00 17:30–19:00 14:00–19:00

Bublina herna
Šikulové 10:30–11:30 Angličtina

Pá Zumba děti z družiny
9:00–12:00

19:00–20:00, 20:05–21:05 15:30–16:30



30

Výuka hry na klavír

Od září minulého roku v Kulturním a vzdělávacím

centru Vincent začala fungovat výuka hry na klavír.

Nabízely se termíny zatím jen v úterý odpoledne. Zá-

jemci se však hlásili a během půl roku se kapacita ter-

mínů naplnila. Vzhledem k rostoucímu zájmu se od

dalšího školního roku plánuje výuka klavíru na úte-

rý a na čtvrtek. Je pravděpodobné, že budou hudeb-

ní kurzy rozšířeny o výuku kytary. To bude záležet na

předběžném zájmu.Výuku zajišťuje hudební škola

Pavla Hokra. Děti se učí hrát si pro vlastní potěšení.

Hrají písničky, které znají a které si samy vyberou. Ti

nejmenší hrají lidovky, například Kočka leze dírou ne-

bo Skákal pes. Pokročilejší si většinou vybírají popu-

lární písničky, které znají z CD a Internetu nebo z te-

levize a které mají třeba stažené v mobilu. Při výuce

nejsou dány žádné osnovy ani cíle, které musí děti

u klavíru splnit. Hraní na piáno je bráno jako koníček.

Mladší začátečníci nehrají z not, písničku mají zapsa-

nou v písmenech, přičemž na klávesách mají polože-

ný lísteček s popisem klapek. Díky tomuto způsobu si

úplní začátečníci již na první hodině zahrají písničku.

Sice pomalu, jedním prstíkem, ale zní to už jako ta pís-

nička. Děti získají dobrý pocit, že už dovedou zahrát

například Běží liška k táboru a to je dál motivuje. Ně-

kolikrát za rok je příležitost se předvést na koncertě.

Jeden koncert se již konal v lednu v Říčanech, spo-

lečně s klavíristy a kytaristy z jiných obcí. Účinkova-

ly i předškolní děti, které se učily hrát jen pár měsíců.

Některé hrály jen jednou rukou, buď samy, nebo s do-

provodem učitele, jak si kdo přál. Každý zahrál dvě

písničky, které si na vystoupení předem vybral. Po

skončení programu však některé děti měly chuť za-

hrát ještě další písničky, které umí, a posluchači pak

slyšeli ještě asi osm nečekaných přídavků.Ve článku

se sice píše jen o dětech, avšak učit na hudební nástroj

se mohu i dospělí. Ve Vincentu jsou zatím na klavír

přihlášené samé děti, výuka však není věkově nijak

omezena. Podmínkou je pouze mít chuť hrát. 

Pavel Hokr, hudební škola 

Více informací na www.pavelhokr.cz

Kontakt: e-mail: pavelhokr@volny.cz 

telefon: 608 745 262.

Hudební kurzy ve VINCENTU v úterý od 12.30 hodin

Hudební škola Yamaha Class pro děti v pondělí od 9.00 do 17.00 hodin

Děti, které jsou odmalička hu-
debně rozvíjeny, získávají kromě
potěšení z hudby podvědomě
i předpoklady k rozvoji jejich kog-
nitivních schopností. Kurzy vedou
k rozvoji hudební komunikace,
pochopení hudebních vztahů
a souvislostí, k rozšíření slovní zá-
soby a k rozvoji sociálních schop-
ností a vztahů. 

Lektorka: Zuzana Bartošová 
mobil: 732 655 396 

e-mail: zubasa@seznam.cz

Výuka hry na hudební nástroj – klavír, kytara (elektrická i akustická), flétna. 
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Kurzy PILATES ve VINCENTU v úterý od 18.00 a od 19.00 hodin

Výtvarka pro děti od 4 let. Kurz

vedou dvě studentky střední vý-

tvarné školy, obor grafický design

Veronika Růžičková a Zuzana Hro-

madová společně s Monikou Lich-

tenbergovou.Věříme, že budou

malí výtvarníčci pracovat s radostí

a s kroužkem budou spokojené dě-

ti i jejich rodiče. 

Více info mail: 

knihovna@praha-vinor.cz

Taneční škola HIT pořádá kaž-

dou středu 10.00–10.45 hod. ve-

Vincentu TANEČKY PRO NEJMEN-

ŠÍ (děti od 3 let). Obsahem výuky

je pohybová průprava, prvky ba-

letu, tanečky (polka, valčík, disko

a jiné tance na motivy dětských

skladeb). Vyučuje Hana Jozová-

Dluhošová, absolventka konzer-

vatoře J. Ježka, členka Svazu uči-

telů tance Praha, lektorka s více

jak 10ti letou praxí tance pro dě-

ti, absolventka SZŠ. 

Informace a přihlášky: 

Tel.: 286 857 448, 

Mobil: 602 194 636 

e-mail: ts.dluhosova@volny.cz,

www.tanecniskola.kvalitne.cz

Pilates je cvičení, které rozvíjí

koordinaci, sílu, rovnováhu, flexi-

bilitu a dýchání. Propracovává zá-

dové, břišní a hýžďové svalstvo

svaly jako základ správného drže-

ní těla.

Lektorka: Pavla Straková 

instruktorka Pilates Level 1. 

Přihlášky a informace: 

vincent@praha-vinor.cz

Výtvarníček ve vincentu v úterý od 16.00 hodin

Tanečky pro nejmenší ve středu od 10.00 hodin
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Kroužek pod vedením Moniky

Lichtenbergové, vhodný pro děti

od 4 let. Vždy ve středu od 14.30

do 15.30 hodin. Děti si během kur-

zu vyrobí 13 výrobků, které si od-

nesou domů pro své potěšení, ne-

bo jako dárek pro své blízké.

Více info mail: 

knihovna@praha-vinor.cz

Keramika hrou ve středu od 14.30 hodin

Kurz vede lektorka Dominika

Nesládková. Pět důvodů proč Češ-

ky milují orientální tance: sólo pro

ženy, žádný stres, vůně exotiky,

pohádkové kostýmy a sexy vzhled.

Přihlášky zasílejte 

pí. Nesládkové 

info@djamila-ruya.cz 

tel: 776 714 718

www.djamila-ruya.cz

Orientální tance ve VINCENTU každou středu od 19.00 do 20.00 hodin

Cvičení pro děti pod vedením

lektorky Romany Chadžievy. Děti

tančí, zpívají, hrají různé pohybo-

vé hry, čímž zdokonalují svoje po-

hybové dovednosti.

Více info: 

vincent@praha-vinor.cz

Cvičení ŠIKULOVÉ v pátek od 10.30 hodin
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Od 18. března otevíráme AEROBIC a BODYSTYLING

Jazykové kurzy ve VINCENTU

Taneční fitness párty inspirova-

ná latinskoamerickými rytmy. Zum-

ba je zábava!

Zumba je sportovní aktivita,

spočívající v kombinaci posilova-

cích cviků a tanečních kroků za do-

provodu latinsko-americké hudby.

Kombinují se taneční prvky z rych-

lých a vášnivých tanců, jako je

salsa, merengue, samba, mambo,

flamenco či tango s posilovacími

cviky do sestavy a v kratších či del-

ších intervalech se opakují za do-

provodu živé a rytmické latino-

americké hudby.

AEROBIC pátek od 17.00 hodin

– kondiční cvičení, které do hud-

by kombinuje více či méně nároč-

né cvičební sestavy. Cvičení neza-

těžuje kloubní aparát. V hodině se

nejen zapotíte (příjemně), spálíte

kalorie, ale užijete si i spoustu zá-

bavy. Závěrečných 10–15 minut po-

silovací část.

Anglický jazyk 

italský jazyk 

německý jazyk

Od pondělí do čtvrtka probíha-

jí ve Vincentu jazykové kurzy an-

gličtiny, italštiny a němčiny pod

vedením lektorek Mgr. Heleny Ci-

mermanové a Mgr. Kláry Lowen-

steinové. 

Více info mail: 

vincent@praha-vinor.cz

Kurzy Zumby

Novû otevfieno ve  VINCENTU

Úterý: 10:30–11:30 (v úterý zajištěno hlídání dětí zdarma)

Středa: 16.45–17.45 (zumba pro juniory)

17:55–18:00, 20:10–21:10, 21:15–22:15

Pátek: 19:00 – 20:00, 20:05 – 21:05

Přihlášky na zumbu zasílejte pí. Nesládkové, info@djamila-ruya.cz , tel: 776 714 718, www.djamila-ruya.cz

BODYSTYLING pátek od 18.00

hodin – silová forma cvičení vhod-

ná pro ty co nemají rádi choreo-

grafii a chtějí intenzivně zpevnit

svalstvo. Na začátku jen malé za-

hřátí z nenáročných prvků a pak

se už jen posiluje: paže, břišní sval-

stvo, nohy, hýždě... Pro zpestření

se využívají pomůcky – tyče, činky,

gumy, overbally...

Lektorka: Jana Pokorná, Li-

cence: Fitness Instructor – Well-

ness School Evy Blahušové, Dance

aerobic – Face Czech, Fit Ball –

Wellness School Evy Blahušové 

Přihlášky na aerobic a body

styling zasílejte mailem na 

vincent@praha-vinor.cz.



Děti budou potřebovat: 

tužku, pastelky, teplé sportovní oblečení (budeme i venku), baterku, polštáře, spací pytel nebo deku, karimatku,

oblečení na spaní, hygienické potřeby, přezůvky, kartu zdravotní pojišťovny, noční svačinu, dobrou náladu.

V pondělí 14. 3. 2011 proběhla

v Klubu seniorů cestovatelská be-

seda Jiřího Zítky a promítnutí do-

kumentárního filmu Island očima

mořských ptáků. Tento dokument

nám přiblížil nevšední pohledy

z ptačí perspektivy na zvláštní kra-

jinu plnou termálních gejzírů
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Island očima mořských ptáků  

Místní knihovna Praha 9 Vinoř 

pořádá již tradiční 

NOC S ANDERSENEM
Pro děti ve věku od 8 do 10 let,

které pravidelně navštěvují 

knihovnu

Začátek: 
v pátek 1.dubna 2011 

v 18.00 hod.
Konec: 

v sobotu 2. dubna 2011 

v 9.00 hod. 

Vstupné 100,-

Noc s Andersenem

a vulkánů. Jeden z vařících gejzírů

se málem stal osudným i Jiřímu

Zítkovi, když byl při jeho pozem-

ním průzkumu zasažen.

„Proč létat na rogale přes Be-

ringovu úžinu, proč létat na Kam-

čatku, proč se pokoušet přeletět

Everest, Severní pól, Středozemní

moře, proč pozorovat islandské

vulkány právě očima ptáků? Od-

povídám podobně jako anglický

horolezec Mallory: Protože jsou,

a dodávám: Protože rád pozná-

vám nové kraje a lidi a věřím na

kamarádství a přátelství.“

Jiří Zítka



Otevírací doba: Pondělí: 9.00–12.00, 15.00–17.00

Úterý: 9.00–12.00

Středa: 9.00–12.00 (VÝTVARKA PRO MALÉ DĚTI S RODIČI)

Čtvrtek: 9.00–12.00

Pátek: 9.00–12.00 

Hledáme aktivní maminky
které nám budou schopny jakkoli pomoci 

s programem či organizační stránkou mateřského centra 
(cvičení, rytmika, výtvarná činnost, divadélko, zpívánky atd.). 

Umíte-li cokoliv, o čem si myslíte, že by mohlo zajímat i ostatní, dejte nám prosím vědět.

e- mail: vincent@praha-vinor.cz

Kulturní a vzdělávací centrum Praha-Vinoč

N A B Í Z Í  S V É  P R O S T O RY  K P R O N Á J M U .  

Cena dohodou dle rozsahu a charakteru akce.

VINCENT, vinořské kulturní a vzdělávací centrum. 

Opočínská 364, 190 17 Praha-Vinoř

Kontakt: Vít Mokrý, ředitel

tel. 286 851 181 nebo 720 513 756

e-mail: vincent@praha-vinor.cz
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Knižní přírůstky ve vinořské knihovně

Matefiské centrum BUBLINA s hernou pro dûti

Knihovna otevfiena

Úterý 13–18 hodin, čtvrtek 9–11, 14–19 hodin 

Opočínská 364, 190 17 Praha-Vinoř

Kontakt: Monika Lichtenbergová 

tel. 286 851 181, e-mail: knihovna@praha-vinor.cz

Adam Gabi Diablo můj vysněný kůň

Adler Warren Válka Roseových

Beauman Sally Sextet

Brown Sandra Odkud vane kouř

Brown Sandra Svědkyně

Cabot Meg Úspěšná smolařka se (asi) vdá

Campion Anna Jako dým

Drda Jan České pohádky

Edwards-Jones Hotel Babylon aneb Nechcete 

Imogen raději zůstat doma

Flanagan John Hraničářův učeň

Flanagan John Králové z Clonelu

Francis Dick Talár a dres

Gilbert Elizabeth Jíst, meditovat, milovat

Gregory Julie Bezbranná. Šokující výpo-

věď o umučeném  dětství 

Hejdová Helena Nauč mě milovat

Hlaváčková Iva Horší už to nebude ..

Hlaváčková Iva Osudu neujdeš

Janečková Klára Srdce v písku

Krejča Miroslav Strašidlo Doudlo. Jihočeské

pohádky

Lanczová Lenka Milenky a hříšníci

Loukotová Jarmila Vstup do ráje zakázán

Loukotová Jarmila Medúza

Mandžulková Jarmila Jméno jako osud



Noble Elizabeth Co by dcery měly vědět

Obermannová Irena Matky to chtěj taky

Parker Robert Špatný obchod

Puškin Alexandr Evžen Oněgin

Sergejevič

Rašek Antonín Femme fatale

Riebe Brigitte Eset

Stone Tom Léto v řecké taverně

Scott Michael Tajemství nesmrtelného 

Nikolase Flamela

Steklač Vojtěch Tři muži v jednadvacátém

století

Šulc Jiří Mosty do Tel Avivu

Vandenberg Philipp Hetéra

Vartanian Karina Krása Nesmírná

Viewegh Michal Povídky o mužích

Znaková řeč pro batolata
P R O G R A M  B A BY  S I G N S®

KDY: začínáme v úterý 5. dubna 2011 od 16:00 do 17:00 hodin 

KDE: MC Bublina, Opočínská 364, Praha 9-Vinoř

KDO: Bc. Radka Škochová

nezávislá certifikovaná instruktorka programu Baby Signs®

Znaková řeč pro slyšící batolata je snadný

a přirozený způsob jak se domluvit se svým dě-

ťátkem ještě před tím, než je schopné používat

slova.

Základem programu Baby Signs® je dlou-

holetý vědecký výzkum, který prokázal, že zna-

kování s batolaty podporuje nejen vývoj řeči,

ale také pozitivně působí na sociálně-emoční

a intelektuální vývoj.

Rodiče, kteří se svým miminkem komuniku-

jí pomocí znaků,již nemusí hádat, co se jim sna-

ží sdělit, když v noci pláče. Dozvědí se jestli má

hlad, jestli ho bolí ouško nebo jestli se něčeho

bojí. 

„Znakujeme se zpěvem a hrou“ je šestitýdenní kurz pro děti a rodiče, kde se děti naučí komunikovat po-

mocí znaků při hře a veselých písničkách. Seznámí se s medvídkem BeeBo, který bude jejich průvodcem

a pomůže jim učit se znaky. Součástí kurzu jsou také krátké segmenty rodičovského vzdělávání, kde rodiče

získají praktické rady jak rozvíjet komunikační, kognitivní a motorické schopnosti svých dětí.

Cena kurzu se základní cenou materiálů je 1020,-Kč, 

cena s kompletní BeeBo taštičkou je 1720,-Kč.

Rezervace na tel.: 777 808 806 nebo na e-mail: radka@apples.cz

Více informací o programu: www.babysigns.cz 
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Zveme vás na kurz „Znakujeme se zpûvem a hrou“



Zápis do MŠ bude 23. a 24. 3. 2011 od 13 do 17 hodin

K zápisu je potřeba občanský průkaz zákonného zá-

stupce, který má trvalé bydliště ve Vinoři nebo spádo-

vé obci – dítě brát s sebou nemusíte. Přijímat budeme

cca 65 dětí v závislosti na počtu odkladů školní docház-

ky. Pokud se podaří vybudovat další dvě třídy v budo-

vě staré školy, bylo by to o 50 dětí více. Tyto děti do-

stanou rozhodnutí o přijetí až v okamžiku, kdy bude

jisté, že nové třídy budou otevřeny. Přijímat budeme

přednostně děti z Vinoře a předškoláky ze spádových

obcí v závislosti na naplněnosti předškolních tříd, které

budou dvě nebo tři – přihlížet zde budeme i k docház-

ce starších sourozenců do ZŠ Vinoř. Podrobněji viz.

www.zsvinor.cz oddíl mateřská škola, kde budeme si-

tuaci průběžně upřesňovat.

Zápis do prvního ročníku ZŠ byl

v úterý 25. 1. a ve středu 26. 1. 2011.

Mach a Šebestová ze III.B přivítali

celkem 89 dětí, 18–26 z nich bude

žádat o odklad, nastoupit by tedy

mělo minimálně 63 prvňáčků. Bu-

dou otevřeny tři třídy prvního roč-

níku, podle skutečného počtu od-

kladů očekáváme 22–23 dětí ve

třídě. Poděkování patří všem uči-

telkám a žákům, kteří se na zápisu

podíleli – velké množství zapiso-

vaných se podařilo zvládnout a za-

bavit tak, že budoucí prvňáčci mě-

li z tohoto pro ně významného dne

příjemný zážitek.
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Zápis do prvního ročníku ZŠ

Ze Ïivota ‰koly
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Rekonstrukce „staré školy“ – v budově na Vinořském náměstí. 

Sport

Protože v loňském roce jsme

museli odmítnout přes 80 žádo-

stí o přijetí do mateřské školy

a nedostalo se bohužel i na ně-

které děti zaměstnaných matek

z Vinoře, rozhodlo místní zastu-

pitelstvo o zřízení dalších dvou

tříd. Měly by být v budově staré

školy na Vinořském náměstí, kte-

rou uvolnila zlínská universita.

V současnosti má škola požádáno

o navýšení kapacity MŠ o dalších

50 míst k 1. 9. 2011. Co se týče

přestavby, je vypracován projekt

pro stavební povolení a podán

u dotčených orgánů státní sprá-

vy. Začátkem března půjde žádost

o stavební povolení na stavební

úřad a zároveň by měla být hoto-

va prováděcí dokumentace.

O dalším vývoji budeme infor-

movat na www.zsvinor.cz oddíl

aktuality/technické a provozní.

20. 12. 2010 proběhl v naší tě-

locvičně XXV. ročník tradičního

vánočního turnaje ve stolním te-

nise za účasti škol ze Satalic a Kbel,

celkem hrálo 51 dětí. 1. místo zís-

kala Lucka Klempířová v kategorii

starších žákyň, třetí místa vybojo-

vali K. Boudová a Š. Nečekalová. 

21. 12. 2010 na Satalické lať-

ce ve skoku vysokém zvítězili ve

svých kategoriích K. Juřicová,

L. Brožová a B. Beshnov. Dále jsme

získali ještě dvě druhá a jedno tře-

tí místo.

21. a 22. 12. 2010 jsme uspo-

řádali badmintonový turnaj pro

rodiče s dětmi (děti z kroužku sku-

pin B a C). Zúčastnilo se 29 dvojic,

boje byly dramatické a napínavé.

Podrobné výsledky naleznete na

www.zsvinor.cz /aktuální infor-

mace/sportovní aktuality.

Badminton – v krajském pře-

boru kategorie U15 (do 15 let) zví-

tězili D. Brabec ve dvouhře, J. Ha-

vlena byl druhý a Mich. Hubáček

třetí. Brabec-Havlena vyhráli i čtyř-

hru. Dean s Honzou se tak kvalifi-

kovali na mistrovství republiky do

Hradce Králové. V neděli 20. 3. od

9 h se v naší tělocvičně koná kraj-

ský přebor kategorie U13. Půjde

o medaile a postup na mistrovství

republiky, Matěj Hubáček a Terka

Typltová patří k favoritům. 

Jaké informace nám testování poskytlo?

V˘sledky scio testÛ v 6. a 9. roãníku

Na konci minulého roku se naši žáci z 6. a 9. ročníku zapojili do národního testování, jehož cílem je zjistit

studijní potenciály žáků a jejich využívání školou. Testování se zúčastnilo 10 217 žáků 6. tříd z 350 škol a 29

249 žáků 9. tříd z 981 škol. 

6. třída 

Obecně studijní předpoklady:

V oblasti orientace v textu, analý-

zy informací, orientace v obrázku,

porovnávání hodnot a číselných

operací jsou naši žáci lehce pod-

průměrní, lepší jsou v e slovní zá-

sobě a orientaci v grafu a tabul-

kách.

Český jazyk: Žáci jsou v mluv-

nici mírně pod průměrem, ve slo-

hu a literatuře nad průměrem. Po-

zitivní je dobré porozumění textu

a aplikační schopnosti.

Matematika: Ačkoli žáci pro-

kázali podprůměrné znalosti, je-

jich porozumění a aplikační schop-

nosti jsou průměrné.

9. třída

Obecně studijní předpoklady:

Slovní zásoba, orientace v textu,

grafu a tabulkách jsou podprů-

měrné, analýza informací, orien-

tace v obrázku, porovnávání hod-

not průměrné, číselné operace

nadprůměrné.

Český jazyk: Celkově jsou na-

ši žáci lehce pod průměrem, lepší

výsledky mají v mluvnici než v li-

teratuře a slohu, mají menší zna-

losti, ale dobré porozumění. Men-

ší jsou i aplikační schopnosti.

Matematika: Zaujali místo

mírně pod průměrem, vykazují

nadprůměrné znalosti, ale men-

ší porozumění a aplikační schop-

nosti. 

Anglický jazyk: Výsledky žáků

v konverzaci, čtení s porozumě-

ním, komplexních cvičeních, slov-

ní zásobě a gramatice jsou mírně

nadprůměrné. 



Německý jazyk: Žáci dosáhli

vysoko nadprůměrných výsledků

v konverzaci, slovní zásobě a gra-

matice, podprůměrní byli v kom-

plexních cvičeních a čtení s poro-

zuměním.

Celkově jsme se v letošním roce

zařadili mezi školy průměrné

a mírně nadprůměrné. Přitom

někteří žáci dosáhli výsledků vel-

mi slabých, někteří měli naopak

výsledky vysoko nad průměrem

až špičkové. Žákyně Karolína Ši-

chová získala ocenění za nejlepší

výsledek v hlavním městě Praha

v testu z matematiky žáků základ-

ních škol. Dosáhla percentilu 99,

což znamená, že byla lepší než 99

žáků ze sta. 

Na základě srovnání studijních

potenciálů a výsledků žáků v tes-

tech obdržela škola celkové zhod-

nocení své pedagogické činnosti.

Konstatuje se zde, že ve všech

zkoumaných oblastech učitelé

optimálně využívají studijní po-

tenciály žáků. Absolvované scio

testy jsou tedy osvědčením o kva-

litní práci našich učitelů.

HOUSLE NA STROMĚ

Všechno to začalo 22. 1. 2011.

My všichni z divadla Housle na

stromě jsme s velkými obavami če-

kali na to, jestli TO zvládneme. By-

li jsme oblečeni do různých kostý-

mů a namalovaní jako skuteční

herci. První představení začalo

v 15 hodin a druhé v 17 hodin.

Všechno jsme hráli před lidmi –

před skutečným publikem! Nako-

nec se nám vše podařilo. Bylo to

MOC hezký. Měli jsme velký po-

tlesk. DĚKUJEME! 

Zuzka Krýlová (4.A) 

v roli Vypravěčky a Babky

přicházející diváky a mojí rodinu.

Když začala první scéna naskoči-

la mi husí kůže…a myslela jsem, že

TO nezvládnu. Pak už jsem byla na

jevišti a uběhlo to tak rychle. Nej-

oblíbenější moje scéna je: „Med-

věd se mi pokloní až k zemi, ale ty

přitom ohneš svůj hřbet…“ V zá-

kulisí jsem už trému ani husí kůži

neměla. Po představení jsme se

uklonili a společně zazpívali. Po-

tom jsem šla za rodiči – byli na mě

pyšní a já jsem byla ráda.

Majda Goligovová (5.B) 

v roli Dědečka Hříbečka

Poprvé jsme hráli na opravdo-

vém jevišti! Ráno jsme se sešli

před Sokolovnou v 8,30 hodin

a od 9 hodin jsme měli generálku.

Odpoledne ještě před představe-

ním jsem vítala diváky a pouštěla

je do Sokolovny. Před vystoupe-

ním jsem měla trému jako Brno.

V roli průvodce jsem vystupovala

hned na začátku. Přišla mě pod-

pořit maminka a babička. Oběma

a snad i všem divákům, kteří se na

nás přišli podívat, se Mrazík líbil.

Za dobrovolné vstupné, které

jsme vybrali, půjdou všichni her-

ci divadla do divadlaJ. Ti mladší na

pohádkový balet na Popelku a ti

starší na fantazy Soudné sestry.

Anička Bálková (6.tř.) 

v roli Průvodce dějem

Ten den 22.1. (den mých naro-

zenin) byl plný nervozity. V So-

kolovně jsme cvičili už od 9 ho-

din. Bál jsem se, že se mi to

nepovede, protože jako Ivan

mám hodně textu a zapamatovat

si ho bez chyby je opravdu těžké.

Moje nejoblíbenější scéna je ta

s Babou Jagou.(…otoč se cha-

loupko, ke mně - ke mně…) Popr-

vé jsme hráli v Sokolovně, to by-

la velká změna, protože se musí

víc mluvit nahlas, aby to bylo sly-

šet až dozadu a je to obrovský sál.

Podle smíchu a potlesku si mys-

lím, že se na vystoupení podařilo.

Je moc příjemné slyšet, že se di-

váci smějou a baví je to, co na je-

višti děláme. Doufám, že jste si TO

užili, tak jako my. Děkujeme.

Matěj Dragoun (6.tř) 

v roli Ivana

Zvládli jsme to!!!!!!!!! Byla jsem

hodně nervózní. Měli jsme krásné

kostýmy.Velice se mi líbilo, že jsme

ve scéně Na hostině (kde se kona-

jí námluvy u Marfuši) měli skuteč-

ný chléb, který jsme mohli okuso-

vat. Taky mě zaujalo, že po Vinoři

šly falešné povídačky o tom, že na

představení přijede Martin Dejdar,

vyhlíželi jsme ho , ale nepřišel. Ne-

vadí. 

Anežka Chodounská (5.B)

v roli Matky ženicha 
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Jak jsme hráli Mrazíka aneb očima herců školního divadla

Před začátkem jsem měla trému

jako každá začínající herečka. Ale

nebyla jsem jediná. Jak jsem se dí-

vala kolem sebe, viděla jsem ostat-

ní moje kamarády., všichni jsme

měli trému. Tajně jsme sledovala
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Před začátkem našeho prvního

představení jsme všichni proku-

kovali mezi oponou a sledovali,

kdo přišel. Pak jsme udělali kruh

přátelství – vzali se ruce, a tak si

dodali sílu, abychom všechno

zvládli. První vystoupení proběh-

lo dobře. Na druhé představení

jsem byla trochu víc nervózní, pro-

tože přišla moje mamka a babička.

Na podiu běželo všechno hladce,

ale v zákulisí to je vždycky hrr,

rychle, rychle, ať to frčí. Diváci

tleskali, asi se jim TO líbilo. Všich-

ni jsme si oddychli, když jsme se

uklonili.

Anička Studecká (.5.A) 

v roli Babky

Všechno se odehrálo 22.ledna

2011. Nalíčili jsme se, oblékli

kostýmy a když bylo vše hotovo

udělali jsme kruh, ve kterém se

ztratily všechny naše obavy. Tedy

jen některým z nás, mně moc ne.

V Sokolovně bylo tolik lidí, až to

nahánělo strach. Museli jsme to

zvládnout. Konečně to začalo.

Hned, jak průvodce řekl své a vy-

pravěčka odstartovala děj, jsem

vstoupila na pódium a hrála. Bála

jsem se, že něco pokazím, ale na-

štěstí se mi to povedlo. V zákulisí

jsme ujídali chleba a pili pití. Byla

to senzace – teda na jevišti.Diva-

dlo skončilo a všichni tleskali

a z jejich potlesku bylo poznat, že

se jim to skutečně líbilo a že se

nám to povedlo a že jsme TO do-

kázali. Tréma zmizela a my se kla-

něli a smáli.Byl to skvělý zážitek.

Eliška Slabá (6.tř.) 

v roli Macechy

Trému jsem vlastně těsně pří-

mo před představením nikdy ne-

měla, ale v noci jsem se probou-

zela a dělalo se mi nevolno, asi

kvůli pocitu, že něco určitě ne-

klapne, že se něco pokazí, že já ně-

co pokazím...Vzpomínám si, že

když jsem Nastěnku hrála úplně

poprvé (venku) – byly asi 2 stup-

ně pod nulou a já sem měla říkat:

„Teplo dědečku, teplo Mrazíčku“,

v tu chvíli jsem měla dělat, že je mi

zima, takže jsem ani nic hrát ne-

musela...zima byla ukrutná. 

V Sokolovně to už je zkrátka ně-

co úplně jiného. Vstupenky na na-

še vystoupení, pódium, opravdu

veliké zákulisí a hlavně osvětlení -

zvlášť pro pódium. Dělá to atmo-

sféru OPRAVDOVÉHO DIVADLA,

a taky se pak cítíte jako OPRAV-

DOVÝ HEREC = skvělý pocit! 

Nina Mrázková (6:tř) 

v roli Nastěnky

Mrazík se zřejmě povedl, oprav-

du - opravdu jsme si to užili (ales-

poň já ano). Spousta z nás měla

trému, ale když jsme vyšli na pó-

dium byla to už jen legrace. Aby se

to taky po tom vyčerpávajícím

zkoušení nepovedlo - "to by musel

čert na koze jezdit". Měli jsme krás-

né kostýmy, to jste mohli vidět na

vlastní oči. Nyní vám upřímně mo-

hu říci, že v představení bylo pár

chyb, ale vsadím boty, že jste si to-

ho ani nevšimli. Jsem v divadle

prvním rokem a byla pro mne vel-

ká pocta hrát na opravdovém a je-

diném pódiu ve Vinoři. Doufám,

že takových úspěchů budeme mít

ještě spoustu,abychom bavili sebe,

ale hlavně vás.

Petr Brož (7.tř) v roli Mrazíka,

otce Nastěnky a ženicha (loutky)



likož měli velmi dobře upravený

sníh. Dále následovala celodenní

túra po hřebenech Krkonoš na

běžkách. Vyjeli jsme lanovkou na

Sv. Petra do nadmořské výšky

1115 metrů n.m. a dolů jsme sjíž-

děli přes Friesovy boudy do Stráž-

ného. Tak skončil náš celodenní

výlet. Poslední den jsme strávili

na sjezdovce ve Strážném, kde se

konaly závody v obřím slalomu.

V sobotu jsme se odebrali zpátky

do Vinoře. Celý týden na nás do-

hlížel pan ředitel Teller, zástupce

pan Sýkora, jehož žena dělala

zdravotnický dozor a paní učitel-

ka Kollarová. Občas nám dochá-

zely síly, zvlášť při celodenním vý-

letu na hřebeny Krkonoš. Tento

týden  byl celkově zábavný, plný

dobrých zážitků. Měli jsme tam

i dobrou „partičku“, takže se vše-

chno vydařilo. Příští rok bychom

chtěli jet zaseJ.

Žáci 7. a 8. třídy

A stručně za učitele: 

Podmínky na sjezdovkách ide-

ální. A to jak sněhové, tak cenové

– podařilo se nám získávat per-

manentky zhruba za polovinu nor-

mální ceny, navíc nebyly žádné

fronty. Do středy nádherné poča-

sí, v noci na čtvrtek napadlo 5 cm

sněhu, což zachránilo běžkařský

výlet, protože do té doby byl sníh

mimo sjezdovky úplně zledovatě-

lý. V pátek sice odpoledne i trochu

pršelo, ale to zase umožnilo i mé-

ně zkušeným jezdcům bezpečně

sjet červenou sjezdovku. Nemoc

za celý týden žádná, pouze pár

modřin od pádů. Měli jsme hodně

úplných začátečníků, na konci

všichni jezdili i červenou sjezdov-

ku. Všichni lyžovali s velkým zau-

jetím, zvláště začátečníci pomalu

ani nestačili sníst balíček, jen aby

mohli jezdit (a ze začátku i padat).

Kurz hodnotíme jako velmi pove-

dený.
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Lyžařský kurz  rok 2011

V sobotu 5. března 2011 jsme

žáci 7., 8. a 9.třídy odjeli na lyžař-

ský výcvik do Strážného v Krko-

noších. Ubytovali jsme se v útul-

ném Hotelu Vltava, kde jsme

strávili celý týden. Den po příjez-

du  jsme se podle svých  lyžař-

ských zkušeností rozdělili do dvou

skupin. Bylo nás 30: z toho 23 ly-

žařů a 7 snowbordistů. Zbytek dne

jsme strávili na sjezdovce. Další

den jsme vyrazili na výlet na běž-

kách. Ač to některým šlo hůř a ně-

kterým lépe, všem se to líbilo. Tře-

tí den, jak už to zpravidla na

lyžařském výcviku bývá, jsme mě-

li půlden volna a odpoledne  jsme

opět namazali běžky. Toto odpo-

ledne se téměř  půlce  účastníků

vrylo do paměti. Večer jsme po-

slali své lyže do pro nás nového

ski-areálu Bubákov v Herlíkovi-

cích, do kterého jsme se dalšího

rána vydali. Celý den ježdění byl

mnohem lepší než ve Strážném, je-



18. 2. 2011 si maškarní užily také děti z mateřské školy. Nádherné masky, nadšené děti 

a skvělé paní učitelky... to vše dokazují následující fotografie. 
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Ze Ïivota matefiské ‰koly

Maškarní rej v mateřské školce



43

Ze Ïivota vinofiské farnosti

Letos již po třetí jsme se setka-

li s koledníky v kostýmech tří krá-

lů také ve Vinoři. Zpívali, přináše-

li radost, pohodu, kalendáříky,

cukříky, ale také požehnání do do-

movů a institucí Vinoře a okolí. Do

koledování se zapojilo 32 dětí

(nejmladšímu nebyly ještě 3 roky)

a 10 dospělých. Neodradil je ani

mráz (15 stupňů pod nulou), ani

to, že některými částmi Vinoře

před nimi již procházeli jiní ko-

ledníci, vydávající se za koledníky

Charity. 

Stejně jako v celonárodním mě-

řítku i ve Vinoři se potvrdilo, že

lidská srdce jsou otevřená. Vybra-

lo se celkem 17 912 Kč, z toho 2

853 Kč v Satalicích. V obou lokali-

tách je to zhruba dvojnásobek loň-

ské sbírky. Peníze byly předány Ar-

cidiecézní charitě. Podpořeny

budou tyto projekty: Charitní do-

mov pro seniory v Mukařově, Cha-

ritní azylové domy pro matky

s dětmi v tísni v Brandýse/L. a Kra-

lupech/Vlt, Indie – technická ško-

la Prathibodaya, Bidar, Bělorusko

– podpora vzdělávání dětí a mlá-

deže a dobrovolnictví pro místní

Charitu. V rámci naší lokality ve

spolupráci s farností budou pod-

pořeny menší částkou (cca 500 -

1000 Kč) některé iniciativy, které

podporují a prohlubují dobré vzta-

hy mezi lidmi a jsou otevřeny

všem: Dětský den, Mikuláš, pří-

prava na velikonoční svátky. Kří-

žová cesta lesem, Svátek sousedů

na farní zahradě, táborák na kon-

ci školního roku Na rozloučenou.

Všechny tyto akce jsou otevřeny

všem, dětem i dospělým.

Tři králové ve Vinoři

Děkujeme všem, kteří se připojili a přinesli radost, pokoj, pohodu

a dobré sousedské vztahy do nového roku 2011. 

Marie Nováková Ing. Mgr. – koordinátor sbírky



V nedělil 6. února zavítala do vi-

nořské farnosti vzácná návštěva:

P. Petr Cvrkal měl poutavou před-

nášku o misii v Bulharsku, kde pů-

sobí na několika místech s dalšími

5 českými misionáři. Už od r. 1994

se věnují především místní mlá-

deži. Jejich dílo se rozrůstá a již ně-

kolik let jim přijíždějí pomáhat ta-

ké dobrovolníci z řad mladých

z Česka.

Letošní školní rok a prázdniny

tráví ve středisku pro mládež ve

Staré Zagoře také Markéta Obru-

čová z Vinoře. Poskytla nám ná-

sledující e-mailový rozhovor:

Působíš mezi dětmi v Bulhar-

sku. Proč sis vybrala zrovna Bul-

harsko?

Minulý rok jsem se připravova-

la na dobrovolnictví přes projekt

Cagliero, tedy přes salesiány Dona

Bosca. Měla jsem možnost jet na

rok do Indie, do Afriky, Mexi-

ka...a nebo do Bulharska. Bulhar-

sko mě nadchlo hlavně tím, že můj

projekt se zabývá prací s romský-

mi dětmi, s kterými jsem občas

pracovala i tady v Čechách. A ta-

ky proto, že je Bulharsko blízko

a můžu se tam později kdykoli vrá-

tit. Krom toho, bulharština je slo-

vanský jazyk, učení jde skoro sa-

mo:-).

Tento projekt ale sponzoruje

i Evropská Unie.

Ano, protože můj projekt je za-

štítěn Evropskou dobrovolnou

službou. Znamená to, že v podsta-

tě všechny související náklady

včetně jazykového kurzu nám pla-

tí EU. Přes EU je možné vyjet jako

dobrovolník do celé Evropy, stačí

jen si vybrat projekt. Doporučuji.

Kterým dětem se misionáři

v Bulharsku věnují?

Už spoustu let tu pořádají tábo-

ry a další akce pro bulharské děti

a mládež. Pro ty starší, kteří “chtě-

jí něco víc”, vedou salesiáni kurzy,

kde je učí, jak vést skupinku dětí,

tábor...

Ve Staré Zagoře, kde jsem já, se

teď třetím rokem věnují dětem

z romské čtvrti, kde mají (zatím

provizorní) středisko pro děti.

Liší se běžný život bulhar-

ských dětí od těch našich? 

Myslím, že české děti mají dale-

ko více příležitostí chodit na růz-

né kroužky, jezdit do přírody a na

tábory. Na to bulharské děti ne-

jsou moc zvyklé. A život romských

dětí se liší samozřejmě daleko víc. 

V čem je náplň tvojí práce?

Především v tom být s dětmi.

Vedu kroužky klavíru a flétny, ale

zbývá čas i na hry, kde se učí spo-

lupráci, soustředěnosti, vytrvalos-

ti a jiným dovednostem. 

Práce s Romy je na několik ge-

nerací. Jde to krůček po krůčku,

ale už teď po třech letech jsou tu

vidět značné pokroky. Salesiáni

kladou veliký význam na vzdělání

– spousta dětí tu do školy vůbec

nechodí! Jenže když nemají vzdě-

lání, nedostanou pořádnou práci

a nevymotají se z toho bludného

kruhu. Pro děti zavedli tedy po-

vinné doučování. Po něm, za od-

měnu, mohou navštěvovat

i kroužky, hrát hry a jezdit na tá-

bory. Salesiáni vypracovali bodo-

vací systém, který děti velmi mo-

tivuje. Salesiánská pedagogika

však klade velký důraz i na ty, jež

jsou s dětmi, na vedoucí. Máme

být pro děti přáteli, ale i příkla-

dy.(foto M-ukazuje)

Co bys vzkázala svým vrsteví-

kům z Vinoře?

Dobrovolná služba je jedno vel-

ké dobrodružství...rozhodně to
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Věnovat jeden rok svého života druhým
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Velikonoce

stojí za to zkusit. Naučí vás

to spoustu věcí, poznáte

své možnosti i limity. Když

jste dobrovolníkem v cizi-

ně, poznáte nové zvyklosti,

jídlo. A navíc žijeme v ta-

kovém přebytku, který si

ani nezasloužíme a to si bo-

hužel někdy ani neuvědo-

mujeme. Tak mi přijde

správné z toho kvanta vě-

novat aspoň kousek něko-

mu, komu se takového štěs-

tí nedostalo. 

Odkazy: Evropská dobrovolná služba: http://www.mladezvakci.cz/evropska-dobrovolna-sluzba/ 

Projekt Cagliero: http://mladez.sdb.cz/cagliero-salesiansky-volontariat/ 

Fotogalerie: https://picasaweb.google.com/klarketka 

A naše bulharské stránky: http://www.fondaciadonboskobg.org/ 

Přátelé, 

Popeleční středou (9. března)

jsme vstoupili do postní doby. 

Je to čtyřicetidenní příprava na 

Velikonoce, nejdůležitější svátky

v křesťanském roce.

Doba postní má být prožita ve

větším soustředění na to podstat-

né v našem životě. Uvědomujeme

si víc, že jíme, pijeme, oblékáme se

a bydlíme, abychom žili a nechce-

me to obracet: že bychom žili pro-

to, abychom jedli, pili… Chtějme si

i něco odřeknout, abychom po-

mohli lidem v nouzi. Postní doba

má tento sociální aspekt. Náš ná-

rod přes všechny problémy eko-

nomické a sociální patří k boha-

tým národům.

Ale postní doba po nás nežádá

jen skromnost v konsumu, ale ná-

pravu vztahů k lidem. Už prorok

Izaiáš v 8. toletí před Kristem vy-

bízí jménem Boha: „Půst, jaký si

přeji, je spíš toto: rozvázat nespra-

vedlivá pouta, uvolnit uzly jha, utis-

kované propustit na svobodu, zlo-

mit každé jařmo. Lámat svůj chléb

hladovému, popřát pohostinství

bloudícím ubožákům. Když vidíš

nahého, obleč ho, neodmítej po-

moc svému bližnímu.“ (Iz 58,6-7)

Možná bude některý čtenář pře-

kvapen, že toto je nejlepší přípra-

va na Velikonoce. Usilujme o ná-

pravu vztahů.

Izraelité o Velikonocích oslavo-

vali východ z Egypta, přestali být

otroky, vyšli do Zaslíbené země.

Na Zelený čtvrtek (21. dubna) po

bohoslužbách v kostele si opět na

farním dvoře připomeneme pů-

vodní velikonoční večeři – s úpra-

vami, neboť tato tzv. „sederová“

večeře se slaví v rodinách a nás bu-

de víc. Rádi zveme.

Ježíš nás vyvádí z otroctví smr-

ti. Radujme se, poděkujme. V kos-

tele to oslavíme na Bílou sobotu

(23. dubna) při noční bohoslužbě

ve 20.30 hodin.

Krásné Velikonoce přeje

farář Pavel Jančík
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Sport

8.1.2011 proběhl tradiční novoroční turnaj ve stolním tenisu.

Pořad bohoslužeb o Velikonocích

Kostel Povýšení sv. Kříže v Praze-Vinoři

17. 4. Květná neděle 9:00 mše sv. 

21. 4.
Zelený čtvrtek 18:00 mše sv. 

Mše na památku Večeře Páně následuje sederová večeře na farním dvoře

22. 4.
Velký pátek 15:00 Křížová cesta

Památka umučení Pána Ježíše 18:00 obřady

Bílá sobota Po celý den možnost adorace v kostele
23. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 20:30 svěcení ohně před kostelem,

Velikonoční vigilie (noční bohoslužba) následují obřady a mše sv.

24. 4. Boží hod velikonoční 9:00 mše sv.

25. 4. Pondělí velikonoční 9:00 mše sv.

Letos slavíme Velikonoce již skoro uprostřed jara. Kéž by slunce a teplo, které, jak doufáme, bude doprová-

zet koledníky, vyzařovalo taky ze srdce každého z nás! 

Radostné Velikonoce přejí vinořští farníci.



Baráčnické sedění ve Vinoři

Dne 29. ledna 2011 ve 14:00 ho-

din se konalo hodnotící sedění Ob-

ce baráčníků v klubovně rybářů.

Naše sedění navštívil místo-

rychtář 16. župy soused Veselý,

soused Šober z 1. Župy z Brandýsa

a tetičky a sousedé z Vrábí, Libně,

Líbeznic, Odolené vody a Hoštic.

Zahrádkáři, paní Lenka Turnero-

vá, Sdružení pro Vinoř a dětská

starostka Veronika Kocourová.

Celkem 28 hostů a 40 našich čle-

nů. Přítomné jsme vítali chlebem

a solí.

Sedění zahájila rychtářka Dana

Kudlová, přivítala hosty a sezná-

mila nás s programem sedění. 

Naše vzdělavatelka Marie Šmi-

dochová nás poučila, jak počátek

roku souvisí se zavedeným kalen-

dářem a přednesla krásnou báseň.

Syndička Jana Kubištová sezná-

mila obšírně přítomné s prací a ak-

cemi za celý rok 2010. Pokladní

zprávu podala berní Věra Rudol-

fová. Kontrolu pokladny podala

slídilka Věra Bartuňková. Bývalá

rychtářka Jaroslava Patrasová ny-
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Ze Ïivota spolkÛ

Na výroční schůzi rybářského spolku 12. 2. 2011 byla pod vedením předsedy Míly Sládka provedena 

rekapitulace úspěšného roku 2010 a prodiskutován výhled na rok 2011.

Rybáři

Baráčníci



7. 3. 2011 se v odpoledních ho-

dinách uskutečnil v informačním

centru tradiční Masopust u senio-

rů. Nápady a nadšení našich nej-

starších, jak můžete vidět, jsou zá-

viděníhodné. Jako každoročně

i letos se objevily zcela originální

masky, pečlivě připravené a pro-

pracované do detailu. Každá mas-

ka se uvedla krátkým, ale velmi zá-

bavným vystoupením.

ní gratulantka poděkovala za příspěvky za gra-

tulace od tetiček a sousedů.

Zdravice a hodnocení předali jednotliví

hosté ze sousedních baráčnických obcí a sta-

rosta František Švarc. Sdružení pro Vinoř nám

předali vyšívaný ubrus. Zahrádkáři nám daro-

vali vázu a dětská starostka nás překvapila

krásnou hudební vložkou.

Rychtářka popřála panu Vorlíčkovi k jeho 75

tinám a zdraví našim nejstarším tetičkám Po-

lánkové, Severové a Havlíkové. Sedění jsme

ukončili baráčnickou hymnou. Rychtářka po-

děkovala za účast přítomným, rybářům za za-

půjčení klubovny a sedění ukončila. Do 18:00

hodin nám zahrál pan Vorlíček. Krásně jsme se

pobavili.

Za Obec báráčníků ve Vinoři 

syndička Jana Kubištová

Na v˘chod od Prahy je pûkná vesniãka
a k ní vede ka‰tanovou alejí cestiãka,
chodili uÏ po ní je‰tû pfied léty
do vinofiské rychty sousedé i tety.

I my se zde dneska také scházíme, 
v té vinofiské rychtû rádi se máme, 
zpíváme tu rádi ãeské písniãky,
potû‰íme zpûvem kraj ná‰ celiãk˘.

Na‰e ãeská sláva aÈ Ïije na vûky,
aÈ Ïádné strasti nepoznají ty na‰e dûti,
do rychty aÈ chodí aÏ tu nebudem,
baráãník má rád tu drahou ãeskou zem.
Básničku upravila vzdělavatelka: Marie Šmidochová

Župní sedění v Březiněvsi

12. 2. 2011 navštívili naši baráčníci župní sedění baráčníků v Březiněvsi. 

Naše Obec J. A. Komenského s rychtářkou, tetičkou Kudlovou, byla nejpočetnější delegací.
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Masopust Na Rychtě



V sobotu 5. března 2011 se konala výroční schůze zahrádkářů. Jako host přišel za městskou část pan staros-

ta František Švarc. Na schůzi jsme projednali loňskou činnost jako byla naše první výstava, společný ples a dal-

ší události v kolonii. Dále jsme naplánovali nové akce na letošní rok a zvolili nového brigádního referenta

pana Kubáka. Zajímavostí je, že zahrádkářská osada Bohdanečská letos oslaví 25 let od svého vzniku.

Za kolonii Martina KolarováL
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Zahrádkáři

Březen

CIHLÁŘ Jiří 88 let

PROCHÁZKA Josef 85 let

HETZELOVÁ Marie 70 let

PEŠTOVÁ Jarmila 89 let

KUBR Josef 80 let

HLADÍKOVÁ Miroslava 82 let

BERNÁTH Josef 84 let

ZIMA František 89 let

PYTLÍKOVÁ Věra 83 let

DVOŘÁKOVÁ Jaroslava 75 let

JIROCHOVÁ Ludmila 70 let

VODVÁŘKOVÁ Dobromila 87 let

REICHL Jaroslav 75 let

SZKATULAK Václav 70 let

Blahopřejeme...

našim občanům, kteří v 1. čtvrtle-

tí  2011 oslavili svá životní jubilea:

Leden

KREJCÁREK Miloslav 81 let

LANDOVÁ Emilie 83 let

ŠTĚPÁNEK Jaroslav 70 let

FLEGR Adolf 70 let

VOTAVA Pavel 70 let

FILIP František 80 let

VOKÁL Josef 83 let

ZELINKOVÁ Růžena 90 let

HEJROVÁ Eliška 82 let

VORLÍČEK Václav 75 let

Únor

ČECHOVÁ Jiřina 81 let

ŠTĚPÁNOVÁ Jiřina 89 let

ALTMANOVÁ Helena 86 let

TROSTOVÁ Drahomíra 83 let

BEZKOČKOVÁ Cecílie 82 let

HERTLOVÁ Alena 70 let

SUCHÁNKOVÁ Helena 80 let

VYBÍRALOVÁ Růžena 75 let

STEJSKALOVÁ Jarmila 84 let

KRAJLOVÁ Marie 70 let

Kronika

JUDr. Ing. Ladislav Bednář

13. 1. Kulaté životní výročí osla-

vil majitel firmy STROM a sponzor

mnohých aktivit Vinoře, JUDr. Ing.

Ladislav Bednář. Ke gratulaci se

připojuje i celé vedení městské

části.

Ing. František Filip 18. 1. 2011 oslavil kulaté 80. narozeniny náš

kronikář a člen redakční rady Ing. František Filip. Blahopřejeme a pře-

jeme hodně zdraví a sil do další práce pro Vinoř. 





A D V  S E R V I S
☞ 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

☞ AUTODOPL≈KY – zimní v˘bava, snûhové fietûzy od 299 Kã,- vãetnû
DPH, nemrznoucí smûsi, autolékárniãka apod.

☞ 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.

ADV SERVIS Tel.: 777 232 615

! JARNÍ AKCE !
pro stálé i nové zákazníky sleva 10% při předložení tohoto

slevového kupónu na montáž pneu, při jarním přezutí!!

✄✄
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Celní deklarace
e-mail: clo@kontaktlp.cz   GSM: +420 774 333 310

Poskytujeme tyto služby:

- Kompletní celní odbavení

- Vyhotovení celních dokladů v režimu e-dovoz,e-vývoz

- Vyhotovení nákladních listů CMR

- Vyhotovení  Osvědčení o původu zboží EUR.1

- Na žádost klienta zajistíme verifikaci vývozních faktur

- Zpracování statistických hlášení INTRASTAT včetně registrace

zpravodajské jednotky na CÚ

- Zastoupení v celním řízení na kterémkoli CÚ 

- Zprostředkování přepravy (celovozové zásilky,kontejnery 

pro silniční a námořní přepravu)

- Celní poradenství

- Tarifování dle TARICu (celní sazebník)

Při využití našich služeb Vám odpadají problémy jako jsou:

- Pořizování nákladného softwaru

- Zaškolování svých zaměstnanců

- sledování legislativních změn,celní monitoring

Obrovským přínosem pro naše klienty 
jsou kvalitní služby a časová flexibilita.

placená inzerce



Ruãní mytí vozidel a jejich interiérÛ
V areálu autoservisu ELIT

Trabantská 293/35
190 15 Praha 9 – Satalice

Mobil: +420 737 850 345, +420 774 333 320

E-mail: myckasatalice@seznam.cz

Provozní doba:
pondûlí – pátek: 08:00 – 20:00

sobota: 10:00 – 18:00
nedûle: pouze na objednání

placená inzerce
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Otevírá kurz pro těhotné

GRAVID JOGA
Každou středu 18:00 – 19:15hod

Tělocvična ZDŠ(stará škola), Praha 9 – Vinoř
Jóga pro těhotné je vhodná od 1. do 9. měsíce těhotenství, i po porodu na uvedení 
do formy, působí proti bolesti v zádech, učí správnou dechovou techniku, posiluje, 

protahuje, harmonizuje, působí blahodárně na tělo i mysl.

Cena 80,-Kč
S sebou podložky a pití

Těší se na vás profesionální lektorka Majka, Informace na tel.: 739 226 080

placená inzerce

IInnzzeerrccee  
vvee  VViinnoofifisskkéémm  zzpprraavvooddaajjii
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




