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Ahoj, Vinořáci,
dovolené a prázdniny za
námi, nový školní rok před
námi. Máme za sebou akci typu
„kulový blesk“ – a sice rekonstrukci staré školy pro potřeby
dvou tříd mateřské školky. Dá
se říci, že stěžejní akce našeho
volebního období je úspěšně za
námi. Bylo provedeno kompletní vybagrování podlah, odstranění plísně, nové rozvody,
veškeré sítě, nové dispoziční řešení ušité na míru ZŠ a MŠ,
nová vzduchotechnika, střecha
na vstupní hale a garáži, nové
zateplení a odizolování přístavby. Kompletně nová je také
zahrada, včetně zpevňující zdi.
Ve spolupráci s projektantem
vzniklo několik studií a společně s ředitelem školy a ředi2

telkou školky byla nalezena optimální varianta soužití MŠ
a ZŠ. V květnu jsme získali stavební povolení a ve výběrovém
řízení vybrali dodavatele. Za
pouhé 3 a půl měsíce jsme zkolaudovali celou akci, včetně vybavení. A to přes vyslovenou
nepřízeň počasí, kdy pršelo,
a byla vysoká vlhkost vzduchu.
Všem, kteří se na této akci podíleli, patří veliké uznání a dík.
Přes vysoký nárůst obyvatel
tak letos můžeme přijmout
prakticky všechny děti nad
3 roky. Výrazně jsme pomohli
i obci Přezletice, které jsme
umožnili provizorní provoz jejich vlastní mateřské školky
v jedné třídě staré školy
v prvním patře. Sousedé si ale
mají pomáhat, a proto jsme
rádi, že se i jejich školka

rozběhne a do budoucna jistě
ulehčí kritické situaci u nás
i v okolí.
Trochu ve stínu této akce zůstává
výstavba 7 malometrážních
bytů a rekonstrukce obecního
dvora v Mladoboleslavské 13.
I tato akce je před dokončením
a spolu s rekonstrukcí staré
školy bude tento rok proinvestováno rekordních cca 20 milionů korun, které se nám podařilo sehnat! To se zatím nikdy
nepodařilo a pravděpodobně
už nepodaří…
Léto, to ale nebyly jenom stavební aktivity, proběhly mezinárodní tábory dětí u nás
a v Schulzendorfu a podle
ohlasů všech zúčastněných to
byly perfektní akce s nadšenými dětmi z Vinoře, Schulzendorfu i Kargowa. Opět velký
dík všem organizátorům
a účastníkům.
Stejný dík patří i organizátorům a účastníkům kulturních
a sportovních akcí, členům našich spolků i farnosti v čele s páterem Pavlem Jančíkem. Velikou událostí byla i návštěva
arcibiskupa Dominika Duky
11. 9. v 9.00 hod. v našem kostele, kde sloužil mši. Spolu s arcibiskupem D. Dukou navštívili
Vinoř při této příležitosti i předsedkyně PS Parlamentu ČR
paní M. Němcová a primátor
hl. m. Prahy MUDr. B. Svoboda.
Každá návštěva čelních představitelů politické nebo společenské oblasti významně přispívá ke zviditelnění Vinoře,
a to je jistě dobře.
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Další, pomalu už tradiční akcí
je podzimní výstava našich zahrádkářů 15., 16. a 17. 9. a ples
našich spolků 17. 9. Velký obdiv
a uznání našim spolkům
chceme vyjádřit vydáním letošního kalendáře, který bude věnován právě jim.
Léto, to ale nejsou jen radostné události. Když pominu
již tradiční prázdninový nárůst nepochopitelného vandalismu, např. zlomenou čerstvě
nasázenou třešeň našimi
dětmi u rybníka Malá Obůrka,
dovolte mi připomenout
i jednu osobní smutnou vzpomínku, která se stala právě
v létě, před 35 lety. Při čištění
studny tragicky zahynuli bratři
Karel a Václav Machačové, vynikající vinořští sportovci
a obětaví občané Vinoře. I le-

tošní léto bylo k našim bývalým sportovcům kruté, v nedožitých 60 letech zemřeli Petr
Holec, Jirka Vydra, Otta Gold
a Pavel Všetečka… Kluci, děkuji Vám za sebe i za celou Vinoř za nádherné sportovní
a přátelské zážitky.

Nám všem tady potom přeji
hezký podzim, dětem a studentům úspěšné nakročení do nového školního roku a učitelům
pevné nervy. No – a ty vlastně
do blížící se zimy nám všem…
f. s.

Sloupek
Sloupek
senátora
senátora
21. 9. se uskuteční dlouho plánovaná návštěva vinořských
seniorů v Senátu, bude to
vlastně taková společná akce se
seniory z Kamenice nad Lipou,
a je to ukázka navázání přátelských vztahů mezi seniory Vinoře a této obce. Je dobré, že
lidé v každém věku navzájem
komunikují, setkávají se a navazují přátelské vztahy. To se
ve Vinoři daří velice dobře, vím
to osobně od mnoha místních,

z internetových stránek nebo
z okolních ohlasů. I proto se ve
Vinoři cítím tak příjemně a přátelsky a těším se na každé pozvání, kdy mohu být mezi vámi.
Snad mi nabitý kalendář dovolí
účastnit se plesu našich spolků,
případně dalších akcí. Přeji
vám všem další rozvíjení vzájemných přátelských vztahů
a vzájemnou podporu.
Tomáš Kladívko
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Z 8. zasedání
Zastupitelstva MČ
Praha-Vinoř
ze dne 23. 6. 2011
I. Úkoly z minulých
zastupitelstev
MZ souhlasilo s příspěvkem
na opravu varhan v kostele Povýšení sv. Kříže ve Vinoři ve
výši 50 000,- Kč, který bude
převeden po uhrazení částky
za prodej objektu čp. 134 římskokatolickou církví.
MZ schválilo rozšíření redakční rady Vinořského zpravodaje o Petra Lichtenberga.
II. Nové úkoly
MZ souhlasilo s finančním příspěvkem římskokatolické farnosti u kostela Povýšení
sv. Kříže ve výši 1 000,- Kč na
kulturní akci Den dětí, kterou
pořádala na farní zahradě. Na
akce Den sousedů a Den kostelů příspěvek poskytnut nebyl.
MZ neodsouhlasilo příspěvek
pro Pražskou zvířecí záchranku.
MZ souhlasilo se zřízením ordinace alergologa a imunologa
v MČ Praha-Vinoř. V současné
době však nemá žádné nebytové prostory vhodné pro tento
účel. Zastupitelstvo pověřilo tajemníka ÚMČ, aby v případě,
že se uvolní nebytové prostory
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a bude vyvěšen záměr o pronájmu, informoval společnost
IMMUNO-FLOW, s.r.o., o této
skutečnosti.
MZ souhlasilo se svěřením
správy nemovitosti čp. 1 129
a na něm umístěné stavby
Černínská hrobka na hřbitově. Zastupitelstvo pověřilo
starostu podepsáním souhlasného prohlášení a tajemníka
ÚMČ zajištěním zaslání žádosti
o provedení změny v KN na katastrální úřad.
MZ souhlasilo s převodem
hmotného majetku Komunikace Jih (etapa 0005) – ulice
Ke Mlýnku, Kolešovská, Libišanská, Selmická, Strojická, Telčická, Trnovanská, U Bakaláře,
Urbanická, V Podskalí – v hodnotě 24 246 526,80 Kč z hl. m.
Prahy na MČ Praha-Vinoř. Zastupitelstvo pověřilo starostu
podepsáním protokolu o převodu a následném předání do
správy MČ Praha-Vinoř.
MZ souhlasilo s odložením
bodu – souhlasné prohlášení
o bezplatném převodu povrchu
komunikace na parc. č. 1 537,
1 538/1 a 1 538/2 na MČ
Praha-Vinoř – na příští jednání
zastupitelstva a pověřilo tajemníka úřadu zajištěním geometrických plánů a vyjasněním
majetkoprávních vztahů k dotčeným pozemkům.
MZ nesouhlasilo s realizací

stavby – uložení elektronických
komunikací pod názvem Fttx
Vinoř dle předložené projektové dokumentace. Jednalo se
o téměř 10 km sítí, které měly
být uloženy z velké části do nedávno vybudovaných komunikací.
MZ souhlasilo s uzavřením
partnerství s městem Kargow
v Polsku a pověřilo starostu podepsáním smlouvy o partnerství.
MZ souhlasilo se změnou rozpočtu k 30. 6. 2011 dle rozpočtového opatření č. 2/2011 (dotace pro knihovnu na nákup
knižního fondu, dotace na sportovní akce školy, dotace na
opravy obecních domů a dotace na vestavbu 2 tříd MŠ ve
staré škole, převod prostředků
na úpravu gastroprovozu v ZŠ).
Touto úpravou bude rozpočet
navýšen o 7 681 100,- Kč jak
v příjmové, tak i ve výdajové
části rozpočtu. Rozpočet zůstane vyrovnaný.
MZ projednalo závěrečný účet
za rok 2010 a souhlasilo s celoročním hospodařením Městské
části Praha-Vinoř za rok 2010,
a to bez výhrad.
MZ souhlasilo s prodloužením
nájemní smlouvy s nájemci dvou
bytů v Mladoboleslavské 515
na dobu tří let, jedná se o bezproblémové nájemce.
MZ souhlasilo s prodloužením

nájemní smlouvy s nájemcem
bytu v Mikulovické 337 na 1
rok, jedná se o bezproblémového nájemce.
MZ souhlasí s prodloužením
nájemních smluv s nájemci
dvou bytů na Vinořském náměstí 23 na dobu tří let, jedná
se o bezproblémové nájemce.
MZ souhlasilo se zveřejněním
záměru na pronájem nebytového prostoru v Mladoboleslavské 13, za nájemné v minimální
výši 1 500,-Kč/m2/rok.
MZ stanovilo od 1. 1. 2012
v případě prodloužení nájmu
nebytového prostoru s nájemným nižším než 1 000,-Kč/m2/rok
se současným nájemcem daného nebytového prostoru nájemné ve výši 1 000,-Kč/m2/rok
(nájemné osvobozeno od DPH).
Nájemné u garážových prostor,
reklamních panelů, nebo stanovené dohodou (např. Bankomat), zůstane ve stejné výši.
U nájemní smlouvy se společností VAKO Design, v případě
prodloužení nájemní smlouvy
od 1. 1. 2012, bude zachována
stávající výše nájmu.
MZ nesouhlasilo s novou výší
nájemného od 1. 7. 2011 ve výši
18 000,-Kč/rok/bez DPH za
jedno reklamní zařízení umístěné na domě Bohdanečská 400,
Praha 9 – Vinoř, a trvá i nadále
na nájemném ve výši
21 074,- Kč/rok/bez DPH.
MZ odložilo projednávání
bodu týkajícího se nákupu solární lampy do ulice Prachovická na jednání zastupitelstva
v září 2011.
MZ souhlasilo s realizací
stavby – rekonstrukce části objektu Bohdanečská 97 nad stáva-

jícími garážemi za účelem vybudování archivu MČ Praha-Vinoř
dle požadavků zákona 243/2010
o archivnictví a spisové službě
s celkovými maximálními náklady do 2 mil Kč. Zastupitelstvo
pověřilo tajemníka úřadu zajištěním veškerých podkladů pro
stavební řízení.
MZ schválilo Dodatek č. 1 ke
Směrnici starosty č. 2/07 – Pravidla ÚMČ Praha-Vinoř pro provádění a kontrolu hospodářských operací, pro oběh účetních
dokladů a jejich archivaci.
MZ vzalo na vědomí první
4 body předloženého konceptu
o údržbě veřejných ploch:
1. červen – ukončení smlouvy
s firmou Imramovský.
2. konec června – nákup techniky (GATOR TX, sekačka na
trávu, kosa, hrábě),
3. červenec až srpen pasportizace ploch a mobiliáře, normování úklidových prací,
4. polovina srpna – zaměstnání
dvou pracovníků (vybavení).
MZ souhlasilo s pronájmem
bytu 1+1, č. 1, Mladoboleslavská 8 novému nájemci, který
byl vybrán bytovou komisí z pořadníku žadatelů o byt na
základě počtu získaných bodů
přidělených dle bodového hodnocení. Doba nájmu byla stanovena na 1 rok od 1. 9. 2011
do 31. 8. 2012, s možností
prodloužení za nájemné
100 Kč/m2/měsíc. K nájemnému budou připočteny zálohy
na služby a nájemné ze zařizovacích předmětů.
MZ souhlasilo s pronájmem 4
bytů 1+kk v nově budovaném
bytovém domě Mladoboleslavská 13. Všichni nájemci byli vy-

bráni bytovou komisí z pořadníku žadatelů o byt. Doba
nájmu bude stanovena na 1 rok,
s možností prodloužení, za nájemné 100 Kč/m2/měsíc. K nájemnému budou připočteny
zálohy na služby a nájemné ze
zařizovacích předmětů. Termín
zahájení pronájmu bude stanoven v návaznosti na platnost
kolaudačního rozhodnutí.
MZ schválilo Směrnici starosty č. 1/2011 – Plán kontrol
příspěvkových organizací zřízených MČ Praha-Vinoř.
MZ vzalo na vědomí Zápis
z kontrol uskutečněných finančním výborem zastupitelstva MČ Praha-Vinoř v průběhu
1. pololetí 2011 včetně dvou
příloh. Zastupitelstvo pověřilo
tajemníka úřadu MČ Praha-Vinoř přijmout doporučení finančního výboru a zajistit vydání nové směrnice starosty
k veřejným zakázkám do příštího jednání zastupitelstva.
MZ schválilo na 2. pololetí
2011 tyto termíny zasedání
zastupitelstva: 8. září, 20. říjen, 24. listopad, 15. prosinec.
MZ schválilo odměnu pro ředitele školy a ředitele Vincentu
za dobře odvedenou práci
a především za práci odvedenou nad rámec jejich povinností v 1. pololetí roku 2011.
MZ požádalo o zařazení obchvatové komunikace za fotbalovým hřištěm dle předané
zjišťovací studie TV Dražkovská do celoměstsky významných změn územního plánu
a pověřilo starostu podáním
této žádosti.
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III. Informace starosty
Přestavba staré školy na dvě
třídy školky.
MŠ Přezletice bude pronajata
jedna třída v 1. patře staré školy.
Vyřešení přepravy jídel do MŠ
ve staré škole.
Na 23. a 24. června návštěva
Polska – oslava dne čokolády.
V sobotu 25. června návštěva
bulharské delegace a odhalení
pamětní desky na rodném
domě Antonína Nováka na Vinořském náměstí.
Poděkování panu Jankovi
a paní Turnerové za účast na tenisovém turnaji starostů.
Převod pozemku o rozloze
4 990 m2 za fotbalovým hřištěm do správy MČ, jednání na
MHMP o instalování hokejové
haly za cca 25 mil. korun (víceúčelová hala – využití pro
kulturní akce, koncerty, in-line
bruslení atd.).
Dokončení prodeje hasičárny
na farní zahradě.
Nutnost provedení urbanistické studie celého zastavitelného území Na Dlouhých se zakreslenou infrastrukturou, aby
nedocházelo k další výstavbě
bez vybudování komunikací,
zastavitelné pozemky budou
zastavěny a je nutné zajistit,
aby nedocházelo ke zbytečnému zatížení Vinoře.
Nabídka na automatický odběr informací pomocí e-mailu –
bezplatné zasílání novinek
(úřad nainstaluje za 1 500,- Kč
program + měsíční poplatek
100,- Kč), každému zájemci
bude chodit upozornění při jakékoliv změně na webových
stránkách, na úřední desce,
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nebo upozornění na konání
akcí, nebo i upozornění na nabídku zaměstnání.
Otevření ordinace druhé dětské lékařky MUDr. Řandové ve
zdravotním středisku.

Poděkování panu F. Filipovi
a Z. Hertlovi za instalaci informačních tabulek na významné
objekty Vinoře.
Fotbalový turnaj ve Vinoři –
účast partnerských měst Německa, Polska a pravděpodobně i Itálie.
IV. Připomínky
zastupitelů
Karel Janko: informace z projednávání územního plánu Přezletic:
příprava změny dopravní
koncepce tak, aby nedocházelo
k zatížení Vinoře. Vzniknou částečně nové komunikace, obě začínají nad Kocandou, z nichž
jedna bude ústit mezi Podolankou a Vinoří a kopíruje trasu
stávajícího el. vedení v ochranném pásmu, předpoklad, že nebude plánovaný obchvat (Veleň
Mratín, Přezletice), a druhá povede od severního okraje Přezletic (propojka mezi Veselskou,
z Letňan ve směru lesoparku)
a bude ústit ve Ctěnicích u stodoly. Dojde k odchýlení na sever od Čakovické ulice. Přezle-

tice bude kopírovat severním
směrem a povede směrem na
Kostelec. Spojení kruhovou křižovatkou. Výsledkem by mělo
být odvedení dopravy od Přezletic i od Vinoře. Po dlouhé
době správný směr změn.
Nutnost výstavby archivu, aby
mohlo být zažádáno o financování na MHMP, je nutné mít hotovou projektovou dokumentaci a přípravu.
Poděkování starostovi za vybojování financí na školku (díky
tomu, že akce byla připravena,
bylo jednodušší získat dotaci).
V. Diskuse
a připomínky občanů
Paní Lichtenbergová:
Poděkování pracovníkům za
provedení úklidu v Prachovické
a Opočínské ulici, úklid provedli
alternativní pracovníci, ulice
byla ukázkově uklizena.
Dotaz na sekání hřiště Opočínská, návrh přidat tuto plochu na sekání ke škole.
Reakce tajemníka úřadu:
V rámci projektu veřejně prospěšných prací v rámci evropského projektu byli začátkem
dubna přiděleni MČ Praha-Vinoř 3 pracovníci, kteří se věnovali po dobu 3 měsíců úklidu
Vinoře. Končí na konci června.
Jeden pracovník si během
3 měsíců našel jiné zaměstnání,
druhé dva zaměstnala firma
Imramovský.
Pan Hadraba: Dotaz na zveřejňování investičních akcí a financování jednotlivých akcí na
internetu včetně položkových
rozpočtů. Zveřejnění rozpočtu
na internetu.

Reakce starosty: Položkový
rozpočet bude k nahlédnutí na
úřadě. Rozpočty jsou na internetu zveřejněny. Na internetu
je uveden závěrečný účet.
J. Ducháček: Z připomínek
budou brány podněty pro práci
finančního výboru.

Významné a historicky
cenné objekty, domy
a stromy ve Vinoři
Před nedávnem schválilo
místní zastupitelstvo návrh,
aby památné domy, stromy, studánky, případně i krajinné
útvary nebo území byly označeny informačními tabulkami
s krátkým popisem a zdůvodněním jejich významu. Návrh
připravila letopisecká komise.
Informační tabulky zhotovila
firma STROM-Propagace. Jsou
velmi vkusné a část je jich na
domech již umístěna.

Do seznamu památek byly
zařazeny:
- kostel Povýšení sv. Kříže
- fara a přilehlé objekty
- škola na Vinořském náměstí
- dům čp. 24 –rodný dům Antonína Nováka /na náměstí/
- VIN AGRO –barokní domy /nám./
- bývalý byt šafáře a zámecká kovárna /objekt VIN AGRA na nám./
- špýchar – objekt VIN AGRA
- Hofmanův dvůr čp. 34, majitel
p. Jiří Trávníček /náměstí/

- Deylova vila /ulice Mladoboleslavská/
- nová základní škola /bývalá
měšťanka/
- sokolovna čp. 35
- úřad městské části
- zámek Vinoř
- hrobka rodu Czerninů /hřbitov/
- kaple Svaté cesty
- pomník sv. Jana Nepomuckého

- pomníky obětem 1. a 2. svět. války
- památník osvobození /pomník
Rudoarmějce/
Památné kříže ve Vinoři:
- kříž na bývalém hřbitově
u kostela /letopočet 1805/
- rozlučkový kříž na pokraji
Ctěnického háje
- kříž ve Ctěnickém háji /památník vraždy a sebevraždy dvou
mladých lidí/
- kříž v Urbanické ulici nad studánkou /letopočet 1800/

- kříž rozlučkový a kříž ve Ctěnickém háji

- Všechny budou označeny informační tabulkou.
Památné stromy, které
budou označeny informačními tabulkami:

- Strom přátelství – buk červený /Fagus sylvatica var. pupura L/. Strom byl zasazen
14. září 2008. Je to dar partnerské obce Schulzendorf /SRN/
u příležitosti oslav 920. výročí
první zmínky o Vinoři.
- Strom generací – lípa srdčitá
/Tilia cordata L/. Strom byl zasazen 28. října 1968 na památku 50letého trvání Československé republiky. Druhý
takový strom je u nové školy
v Prachovické ulici.
- Památný strom – lípa srdčitá
/Tilia cordata L/. Lípa je na farním dvoře a znalci je označována za jednu z nejkrásnějších
na území hl. m. Prahy. Její stáří
je odhadováno na 190 let. Pod
stromem je pramen, a lípa má
tak po celý rok dostatek vody.
Pramen zásobuje také studánku v Urbanické ulici /pod
kostelem, býval tam rybník/,
která je označena křížem s letopočtem 1800. Lípa je kulturní
památkou a je evidována pod
číslem OOP MHMP 021.
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Další kulturní památkou jsou
ve Ctěnickém háji Miranovy
duby. Jejich památka je popsána přímo u stromů. Jsou evidovány pod označením OŽP
MHMP-40.

aby svévolně neničily naši práci
a informační tabulky, které budou umístěny u jednotlivých
objektů.
Děkujeme.
/fi/

Ve Vinoři je ještě několik dalších stromů, které je možné
označit jako krajinnou dominantu.
- Skupina stromů na hrázi Ctěnického rybníka.
- Jírovec maďal /kaštan koňský – Aesculus hippocastanum
L/ na Vinořském náměstí u bývalé obecní váhy.
- Jírovec maďal /kaštan koňský – Aesculus hippocastanum/
na zahradě U Řepků.
- Lípa srdčitá – /Tilia cordata L/
na zahradě u Deylů.
Tyto stromy nebudou označeny
tabulkami, ale také budou zaevidovány.

Vandalismus

Mezi kulturní památky zařadilo místní zastupitelstvo
i studánky a prameniště na
katastru Vinoře:
- studánku pod kostelem
- studánku ve Velkých Obůrkách
- studánku pod sýrárnou
- prameniště v Oboře
- prameniště u Ctěnického zámku
Přehled ukazuje na bohatost
naší městské části kulturními
a významnými památkami.
Prosíme proto občany, aby
podpořili snahu místního zastupitelstva i letopisecké komise o jejich zachování a udržování i pro budoucí generace.
Byli bychom rádi, kdybychom
našli pochopení také u rodičů,
aby důrazně poučili své děti,
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Milí vinořští občané,
při pohledu na spoušť, která se
nedávno stala u altánu, si už
opravdu nevím rady. Nevím, co
k tomu ničitele vede, jestli mají
zlost, nebo to dělají prostě jen
tak. Každopádně si myslím, že
to není nejlepší způsob zábavy
nebo vylití si zlosti.
Možná jen hrstka lidí, ale přece
jen někdo, se ve Vinoři snaží
o prostředí a okolí starat. Společně sbíráme odpadky, sázíme

stromy, instalujeme lavičky
a koše… A my z toho máme radost, dělá nás to šťastnými,
baví nás to!
Jenže když přijde takový člověk
a všechno to zničí (znovu svalí
koš do rybníka, který byl
pracně přesouván zpět nahoru,
rozhází odpadky a kontejnery
po celé ulici nebo založí černou
skládku), klademe si otázky:
„Proč? Za co?“ Já jsem stále nedospěla k odpovědi.
Tímto článkem bych alespoň
trochu chtěla přiblížit své pocity nad takovými činy a hlavně
chci požádat lidi, kteří to dělají,
o trochu citu a vnímání.
Vím, každý má někdy své špatné
dny, ale proto jsou tu ty další, abychom ty špatné mohli napravit.
Veronika Kocourová

V případě, že se stanete
svědkem něčeho podobného, volejte neprodleně:
tel. čísla 156 nebo 158.

Večerní rodeo!
Bratránek, moje sestra a já
jsme se večer šli projít ven – do
Obůrek. Bratránek přijel z Moravy, tak jsme mu udělaly
menší prohlídku. Ale jak se začalo stmívat, pádili jsme domů
do tepla. A co se nestalo! Přišli
jsme domů a sestra najednou
spustila: „Hoří, hoří, bože, tam
hoří!“ Nevěděli jsme, co dělat.
Běželi jsme k oknu a na ten moment asi nikdy nezapomenu.
Obrovské plameny šlehaly
k obloze z kontejneru na papír
u nového sídliště. Viník, nebo
prachobyčejná náhoda? Nevím.
Ale na detaily nebyl čas. Popadla jsem telefon a vytočila
číslo. Nejprve jsem si ve stresu
vůbec nemohla vzpomenout,
jaké vlastně je, ale bratránek
a sestra mi poradili. Poté, co
jsem číslo vytočila, jsem vše co
nejrychleji vylíčila hasičům na
lince. Hlas jsem měla trochu
rozklepaný, ale potom to přešlo… Detaily si nepamatuji. Ale
ulevilo se mi, když mě konejšivě
ujistili, že už jedou. Policisté byli
na místě první a až poté hasiči.
Vše se podařilo uhasit.
Když se na tu „historku“ podívám zpětně, musím se smát. Sestřička dostala menší hysterické
záchvaty, já jsem ještě hasičům
do telefonu stihla říct něco jako:
„Ale ne, pane, já nejsem paní,
já jsem ještě slečna!“ A bratránek? Ten se jen smál a ptal se,
jestli nemáme buřt.

„Back to school“
aneb výstavba školky

a zvláště u podlah to bylo dost
nepříjemné. Šibeniční termín –
začátek školního roku – se však
podařilo stihnout. Finanční
prostředky z MHLMP jsme obdrželi sice až v červnu, ovšem
projekt samotný (stavební povolení a výběrové řízení na do-

Počasí nám v létě příliš nepřálo, což se projevilo zejména
při adaptaci staré školy pro
účely školky. Studený a propršený červenec zkazil dovolenou řadě lidí, nám však přidělal
velké vrásky na čele, neboť
na stavbě všechno vysychalo
mnohem déle, než je obvyklé,

davatele) jsme už měli připravený v předstihu. O jak
důkladnou rekonstrukci více
než stoleté budovy šlo, se můžete přesvědčit na fotografiích.
Rekonstrukci jsme připravili
tak, aby mohla následně do budoucna pokračovat prvním patrem a fasádou, samozřejmě po-

Zkrátka nezapomenutelný zážitek na celý život. Díky Bohu,
že se nikomu nic nestalo!
Veronika Kocourová
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kud se povede zajistit finanční
prostředky. Slavnostního otevření se zúčastnil náměstek primátora Ing. Antonín Weinert,
CSc. (ČSSD). Ve své řeči velice
ocenil účelnost a charakter
rekonstrukce. Velice mu děkujeme, stejně jako primátorovi
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doc. MUDr. Bohuslavu Svobodovi, CSc. (ODS), za vstřícný
přístup. V této souvislosti musím také poděkovat Ing. Petru
Zlatníkovi (ČSSD) a Ing. Jiřímu
Rusnokovi (SPOZ) a poslanci
Janu Floriánovi (ODS), kteří nabídli pomoc, když jsme žádali

o přidělení prostředků z HLMP
na rekonstrukci školky,
Ing. arch. Radimu Palkovskému
– projektantovi, Ing. Jaroslavu
Mikanovi – řediteli stavební
firmy ZD a Petru Janů – řediteli
Woodface, kterým se podařilo
stavbu přes nepřízeň počasí
a stav budovy do začátku školního roku dokončit.
V letních měsících nás však
kromě počasí velmi trápili vandalové: rozbité podhledy na
zdravotním středisku, poničené lavičky, odpadkové koše
naházené do rybníka, spálené
kontejnery, vymlácená skla na
zastávkách MHD, nebo „jen“
povalené popelnice připravené
k vyvezení a spousta nepořádku okolo, to byla jejich skoro
každodenní vizitka. To vše stojí
peníze, které následně chybí
jinde. Prosím vás proto, pokud
něco podobného vidíte, volejte

místě, třeba když jdete na
procházku k rybníkům v Obůrkách nebo do Ctěnického háje.
Doufám, že vám i tyto „drobnosti“ zpříjemní každodenní
žití ve Vinoři a že nakonec i překvapivě slunečné počasí na začátku školního roku vykompenzuje ty méně vydařené dny.
Krásné babí léto!
Karel Janko

Městskou policii Praha-Vinoř
nebo Polici ČR. Přes léto jsme
také svépomocí provedli malý
dopravní průzkum rychlosti
a četnosti vozidel projíždějících
Vinoří, abychom měli podklady
pro jednání s odborem dopravy Prahy 19, s MHLMP a Dopravním inspektorátem Policie
ČR. Nečekali jsme, že to bude
dobré, ale čísla byla mnohem
horší, než si kdo představoval.
Rekord 167 km/hod. na povolené čtyřicítce v Mladoboleslavské mluví sám za sebe. Velký
nárůst dopravy a rychlost projíždějících aut je negativní důsledek výstavby v okolních obcích Středočeského kraje
a trápí obyvatele zejména z ulic
Mladoboleslavská, Bohdanečská a Klenovská. Bohužel dopravní inspektorát přes naše
opakované žádosti nesouhlasí
s umístěním zpomalovacích
prahů na těchto komunikacích.
Samozřejmě budeme i nadále
v tlaku na příslušné orgány pokračovat, aby se těm nejexponovanějším lokalitám alespoň
trochu ulevilo. Nutno dodat, že

to bude běh na dlouhou trať.
První vlaštovkou v řešení dopravní situace ve Vinoři je fakt,
že se nám po 3měsíčním úsilí
podařilo vyjednat s TSK umístění panoramatického zrcadla
na křižovatce Živanická x Mladoboleslavská, které by mělo
výrazně zlepšit bezpečnost provozu na této křižovatce.
Před létem se nám také podařilo
umístit po Vinoři řadu laviček
(a odpadkových košů), abyste
se mohli na chvilku zastavit
a odpočinout si na krásném

AKCE PŘIPRAVOVANÉ
VÝBOREM
PRO KUKTURU
MČ PRAHA-VINOŘ
ZÁŘÍ-PROSINEC 2011
8. 10. 2011 Běh naděje
5. 11. 2011 Lampionový
průvod
VINOŘSKÝ ADVENT:
27. 11. 2011 Rozsvícení
vánočního stromu
3. 12. 2011 Vánoční trhy
11. 12. 2011, 18. 12. 2011
Adventní koncerty

11

Omluva
Redakce se upřímně omlouvá slečně Johaně Labusové, autorce článku „Den rady mladých“
uvedeného v minulém čísle zpravodaje v rubrice Ze života Vinoře. Jako autorka tohoto článku
byla velkým nedopatřením uvedena Veronika Kocourová. Ještě jednou se velmi omlouváme.
Za redakční radu
Iveta Boušová

Místní
úřad
Místní úřad informuje
informuje
MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ
Pražské plynárenské, a.s.

Termíny přistavení:
dne
5. 10.
od 11.00 do 13.30 hod.
dne
2. 11.
od 14.30 do 17.00 hod.
dne 26. 11.
od
9.00 do 11.30 hod.
dne 19. 12.
od 12.30 do 15.00 hod.
Mobilní kancelář bude umístěna v automobilu označeném logem Pražské plynárenské, a.s., zaparkovaném na parkovišti prodejny NORMA, Mladoboleslavská 551.
Pražská plynárenská, a.s., ve spolupráci s dceřinou společností Měření dodávek
plynu, a.s., a ÚMČ Praha-Vinoř nabízí odběratelům zemního plynu novou službu
– tzv. „mobilní obchodní kancelář“, jejímž prostřednictvím si stávající i potenciální
zákazníci Pražské plynárenské, a.s., mohou vyřídit záležitosti související s odběrem
zemního plynu bez návštěvy kontaktních míst v Praze 2 a 4.
Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby:
zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu, změny smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací adresy, jména atd.), převzetí reklamace, výměna, kontrola
a zaplombování plynoměru, informace k otázkám souvisejícím s dodávkami zemního plynu, tiskopisy a informační brožury.
Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí a částí Prahy.
Bližší informace na tel. číslech 267 175 174 a 267 175 202 a na www.ppas.cz.
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ODVOZ ODPADU VOK LISTOPAD–PROSINEC 2011
Bohdanečská ulice – mezi domy čp. 250 a 400

22.–24. 11.

Mladoboleslavská ulice – pod nákupním střediskem

24.–26. 11.

Vinořské náměstí – před farou

26.–28. 11.

Křemílkova ulice – náměstí na konci ulice

28.–30. 11.

Mikulovická ulice – u zahrady školy

30. 11.–2. 12.

Bohdanečská ulice – mezi domy čp. 250 a 399

5.– 7. 12.

Do kontejnerů nelze odkládat stavební odpad a nebezpečný odpad /lednice, autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, pneumatiky, televizory, PC monitory, bioodpad/.

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY NA BIOODPAD
Oznamujeme občanům, že velkoobjemové kontejnery na bioodpad budou
přistaveny v těchto termínech:
15. 10. 2011 od 9.00 do 12.00 u kontejnerů pod obchodem NORMA v ulici
U Bakaláře
29. 10. 2011 od 9.00 do 12.00 na rozšíření polní cesty naproti zaústění ulice
Chvojenecká do ulice Bohdanečská
12. 11. 2011 od 9.00 do 12.00 u kontejnerů pod obchodem NORMA v ulici
U Bakaláře
26. 11. 2011 od 9.00 do 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 přistavení dohlížet pracovník
Pražských služeb.
Veškeré náklady svozu bioodpadu jsou hrazeny z prostředků hl. města Prahy.

FARMÁŘSKÉ TRHY
Srdečně vás zveme na trhy s farmářským sortimentem, které se budou konat
každé pondělí od 19. 9. 2011 od 9 do 17 hodin u zdravotního střediska.
Těšit se můžete na: selské uzeniny, maďarské speciality, kozí výrobky – jogurty,
tvaroh, vážené čerstvé máslo, ovčí sýry, zeleninu, zelné saláty, koření a bylinky,
valašské frgály, trdelníky, bylinné gely a tinktury, pekařské výrobky a doplňkový
sortiment, domácí potřeby, patchwork a jiné.
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Vinoř
Vinoř international
international
Návštěva
polské obce
Kargowa
Nasedat, jede se do Polska!
Sedmičlenná posádka se nalodila dne 24. června 2011 do červeného auta a vyjela vstříc
pěkné návštěvě a partnerské
smlouvě. Ano, já, Klára Löwensteinová s malou Aničkou, pan
starosta František s paní Helenkou, náš pan farář a Vítek
Mokrý. Vypravili jsme se na sever do malého městečka Kargowa s cílem podepsat partnerskou smlouvu mezi Kargowem
a Vinoří, a Kargowem a Schulzendorfem.
Cesta nebyla dlouhá, společným povídáním jsme si čas
14

zkrátili. Do Kargowa jsme dorazili asi za necelých 5 hodin.
V Kargowu nás vřele přivítali!
Pan starosta, místostarosta
a lidé z úřadu. Byli tak milí a laskaví… Ukázali nám svou radnici
(ta se mi opravdu líbila!) a pak
nás vzali do restaurace, kde
jsme se navečeřeli a poté i přečkali noc. Ale ještě předtím, než
jsme šly s Klárou a Aničkou
spát, jsme se prošli s panem
Mokrým tímto malým, ale
milým městečkem. Kargow byl
v plném proudu energie, na náměstí byla diskotéka pro mladé
i pro starší. Tancovalo se, veselilo se, vedle radnice byla menší
pouť s českými kolotočáři (náhoda, že?). To jsme nemohli nechat jen tak, vytasili jsme českou měnu a rychle se šli také
pobavit. Nejvíce se to líbilo
Aničce.

Vrátili jsme se do restaurace
a dali si teplý čaj. Mezitím byl
pan starosta, paní Helenka
a pan farář u místního faráře
na posezení. Když se vrátili,
společně s Vítkem Mokrým vyrazili na noční projížďku na kajacích. Myslím, že to byla veselá
noc, ale já s Klárou a Aničkou
jsme se jí bohužel nezúčastnily.
Přemohla nás únava.
Ráno jsme se všichni nasnídali
a ještě se prošli po Kargowu.
Poté nás čekalo slavností podepisování, tedy našeho starostu,
starostu z Kargowa a ze Schulzendorfu. Bylo to veselé, kdo
by řekl, že u takové formální
akce se zasmějeme!?

Pak už na nás čekala jen výstava obrazů a ochutnávka čokolády. Měli jsme navštívit
i slavnou kargowskou čokoládovnu, ale čas nám to bohužel
nedovolil.
Na oběd jsme zajeli kamsi
(nevím vůbec, kde jsme to
obědvali!) do neznámého
domu, kde už jsem ale poznala
známé tváře. Pár děvčat ze
Schulzendorfu a jejich vůdkyni
Sabinu. Opět to bylo veselé,
milé a příjemné.

Nakonec jsme zajeli zpět na náměstí. Sedli jsme si k pódiu, kde
se vyhlašovaly ceny krásy,
vaření a nevím čeho ještě, a samozřejmě tam nesměli chybět
všichni starostové. Program byl
pěkný, ale my už jsme bohužel
museli jet zpět do Prahy. Se
všemi jsme se rozloučili a vyjeli
zpět domů.
Do Vinoře jsme dorazili 25. 6.
pozdě večer. Na tento výlet
vzpomínám jako na dobrodružství s kapkou politiky a hromadou úsměvů.
Veronika Kocourová

Vzácná návštěva

Ve dnech 24. až 27. června
navštívila Vinoř delegace bulharské Varny – doc. MUDr. Konstantin Trošev, CSc., s manželkou a od 26. června také
primátor Varny pan Kyril Jordanov s manželkou. Jejich návštěva byla završením oslav
150 let od narození Antonína
Nováka, vinořského rodáka,
které začaly na jaře 2010 ve
Varně. O osobnosti Antonína
Nováka jsme v posledních
číslech Vinořského zpravodaje

přinesli sice dost informací, ale
přesto platí zápis doc.
Troševa v naší Pamětní knize:
„...On je za svou práci více znám
ve Varně než zde. Má tam
vzácný pomník, pamětní desku
a hlavně výsledky své práce.“
Je tomu tak. Do Bulharska odešel ve 32 letech a celý život se
věnoval zakládání parků, zahrad a ovocných sadů. Do našeho povědomí ve Vinoři se dostal před lety téměř náhodou
a od té doby se snažíme přiblí-

žit jeho osobu i konkrétní výsledky jeho práce. Jsme rádi, že
se nám to podařilo, a završením
celého tohoto období byla
právě návštěva představitelů
Varny a odhalení pamětní
desky na jeho rodném domě
26. června 2011. Desku odhalil
Konstantin Trošev, radní zastupitelstva Varny odpovědný za
kulturu, a starosta naší MČ
František Švarc. Celý program
této malé slavnosti uzavřeli
žáci a žákyně naší základní
školy. Ti pod vedením paní učitelky Jaroslavy Hrubé, Adély
Kocmanové a Ivety Koníčkové
připravili vynikající kulturní
program z děl českých a bulharských autorů. Vystoupení
bylo vřele přijato přítomnými
občany i bulharskou delegací.
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26. června přiletěl do Prahy primátor Varny Kyril Jordanov
s manželkou. Soukromě si prohlédli Vinoř a rodný dům A. Nováka na Vinořském náměstí čp.
24 a zámek Ctěnice, kde byli ubytováni. Jejich pondělní program
začínal přijetím u primátora
Prahy doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc., následovalo jednání
v Zahraničním výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
a odpoledne schůzka na Velvyslanectví Bulharské republiky.
Při ní předal Kyril Jordanov staros-

tovi Františku Švarcovi Plaketu
Varny a zapsal se do naší Pamětní
knihy. K večeru odletěl se svojí
manželkou zpět do Varny.

Děkujeme bulharským přátelům za jejich návštěvu a zejména za úctu, kterou představitelé Varny včetně jejich
občanů našemu rodákovi věnovali a trvale prokazují. Děkujeme i za přátelský vztah
k České republice a k Vinoři. Je
to pokračování přátelství a vzájemné úcty, které navodili naši
občané v 19. stol. při pomoci
kulturnímu rozvoji Bulharska,

Mezinárodní tábor v Německu
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jako byl Antonín Novák, bratři
Škorpilové, Jiří Jireček a mnozí
další.
/fi/

Mezinárodní tábor v Německu
zaměřený na tanec se konal od
1. do 7. srpna. 10 dětí ze ZŠ Vinoř mohlo strávit týden zdarma
na táboře v partnerské škole
v Schulzendorfu společně s německými a polskými dětmi.
Do Berlína jsme vyrazili vlakem
již brzy ráno. Po příjezdu nás
přivítal starosta Schulzendorfu,
pan Markus Mücke. Doprovázel
ho také náš pan starosta Švarc,
který nám pomohl a odvezl
věci autem. Ubytovali jsme se
a začali se seznamovat s polskými a německými dětmi.
Každý si vyrobil vlastní odznak
se jménem. Program byl velmi

pestrý a jako první nás čekala
procházka po okolí. Prohlédli
jsme si Schulzendorf, radnici
a dali jsme si výbornou zmrzlinu.
Večer jsme si zahráli přátelský
zápas ve fotbale a vybíjené.
Každý den byla část programu
věnována tanci. Chystali jsme
několik tanečních sestav na závěrečný ples. Děti pilně trénovaly a bavilo je to. Každý stát
měl za úkol se naučit jeden
tanec, který předvedl a naučil
kamarády z druhých dvou
zemí. Průběžně děti nacvičovaly taktiku, jak jezdit na jednokole. A opravdu to není jednoduché. Závěrem týdne už to
ale někteří zvládli bez problémů.
Úterní dopoledne jsme tančili
a odpoledne jsme strávili na
koupališti. Jezdili jsme na tobogánu, hráli plážový volejbal
a koupali jsme se. Ve středu jsme
vyrazili na okružní jízdu Berlínem, prohlédli jsme si památky
a navštívili jsme slavnou berlínskou zoo. Večer nám předvedl
mistr „Jumping Dance“, jak můžeme tancovat na disko tance.
Několik tanečních kroků jsme

se naučili. Ve čtvrtek jsme strávili odpoledne v aquaparku –
ve Freizeitbad Schwapp, kde našel vyžití opravdu každý.
Páteční den byl věnován hlavně
tréninku tanečních sestav. Navštívili nás redaktoři regionálního deníku, s několika dětmi
udělali rozhovor, nafotili nás
při tanci a druhý den ráno vyšel článek a foto v novinách.
V pátek odpoledne jsme se vydali do Spreewaldu. Jedná se
o skanzen propojený vodními
kanály. Jeli jsme lodí a prohlíželi jsme si krásnou přírodu.
Večer jsme se zastavili v obchodním centru, abychom nakoupili nějaké suvenýry. Překvapením byla módní show,
kterou pro nás děti přichystaly.
Sobota byla věnována tanci.
V 19.00 začal závěrečný ples.
Přišlo se podívat mnoho lidí,
také někteří rodiče z Vinoře.
Děti předvedly opravdu pěkné
vystoupení, zatančily 5 tanečních sestav na moderní písně
a jejich show měla veliký
úspěch. Pro zájemce následovala ještě diskotéka. Na konci

týdne byli všichni nadšení a šikovní tanečníci.
V neděli jsme se rozloučili a vydali se vlakem zpět do Vinoře.
Domů jsme si dovezli dárky
z Schulzendorfu – tričko, kšiltovku, odznak a šátek, které
nám budou tento skvělý týden
připomínat. Mezinárodní tábor
byl pro všechny úžasnou zkušeností, děti navázaly nová přátelství, a jazyk rozhodně nebyl
bariérou.
Chtěla bych tímto poděkovat
všem dětem, které po celý týden výborně reprezentovaly ZŠ
Vinoř, pěkně tancovaly a byly
perfektní. Poděkování patří
také německým kolegům za
úžasně připravený tábor a mé
kolegyni Šárce Netolické, která
nás doprovázela. Děkuji též
panu starostovi, který nám odvezl batohy a zajistil tento
skvělý tábor. Pro každého z nás
to byl týden nezapomenutelných zážitků, na který budeme
opravdu rádi vzpomínat.
Věřím, že se tyto tábory stanou
tradicí.
Mgr. Martina Hartlová
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Příměstský mezinárodní tábor 2011
„NA DVOŘE RUDOLFA II.“ ve Vinoři

Letošní příměstský mezinárodní tábor se povedl! Začneme
tedy od úplného startu. Byla to
neděle, kdy jsme se s kufry
a spacáky přesouvali z domovů
ke školní budově. Počasí bylo
slunečné a naše úsměvy byly
čím dál tím víc veselejší. Český
národ se na táboře sešel v podobné sestavě jen s pár nováčky.
Nováčci hned zapadli a byli jsme
sehraní jako minulý rok. Zanedlouho už jsme se šli přivítat
s Poláky. Ti přijeli zeleným minibusem. Nevím, jak bych měla
popsat první dojmy. Byla jsem
trochu nervózní z toho, jací asi
Poláci budou. Modlila jsem se za
to, aby to nebyli stejní „paličáci“
jako Němci minulý rok. Ale později ze mě tréma a nervozita
spadla. S Poláky jsme se stali
skvělými přáteli! Ještě ten den
jsme se šli všichni projít do Ctěnic a po procházce začala hra
Rudolfa II. s pergamenem v he18

brejštině. V pondělí jsme se
vzbudili, nasnídali se, vzali balíčky a šli jsme vstříc pražským
památkám! Počasí bylo příjemné, tak akorát na pořádný…
zážitek. Viděli jsme Pražský
hrad, Zlatou uličku, kde v době
Rudolfa II. sídlili alchymisté;
prošli jsme židovské město
a pak už nás čekala prohlídka
Staronové synagogy. Průvodkyně nás informovala o tom, jak
to dříve v synagoze vypadalo
(jak se vykonávaly modlitby),
a pak nám ještě pověděla zajímavou pověst. Večer nás čekalo
hraní divadla. Byla to pověst
o Rabi Löwovi, kterou jsme
hravě zvládli. Nejprve jsme ji zahráli my Češi v češtině a pak Poláci v polštině (to byla velmi
vtipná a úsměvná část hraní).
Ráno v úterý jsme se vzbudili
a posilnili se jako vždy dobrou
snídaní. A pak nás čekalo trochu
tajemna – vykládání snů! Oba

národy se sešly v jídelně u stolu
a každý potichu čekal na to, až
ho Klára vyzve k tomu, aby nám
vylíčil, co se mu v noci zdálo.
Bylo to zajímavé a zase jsme se
pěkně pobavili! Dopoledne jsme
rozdělili týmy (byly míchané –
Češi a Poláci dohromady) na vybíjenou. Myslím si, že byla dobrá
volba smíchat týmy dohromady,
jelikož Češi byli v průměru
mladší než Poláci a také nás bylo
méně. Oběd jsme měli ve Vinoři.
Odpoledne nás čekala procházka Stromovkou, kam jsme
šli na hřiště, a poté jsme šli do
planetária na film „Astrologie
aastronomie na dvoře Rudolfa II.“.
Na večer paní instruktorky
připravily skvělý program,
který mě hodně zaujal. Bylo to
věštění z čajových lístků. Je to
vcelku snadná a velmi zajímavá
činnost, u které se dozvíte více
o své budoucnosti. Ve středu 13.
jsme museli brzy vstávat, jelo se
totiž na celodenní výlet. Počasí
bylo ráno velmi pěkné, mysleli
jsme, že bude vedro, ale postupem dne se začalo ochlazovat.
Obléknout, umýt, učesat, nasnídat a připravit si batoh! Honem,
zámek v Brandýse nás čeká! Dojeli jsme tedy do Brandýsa,
chvilku jsme poseděli na lavičkách, popovídali si, nasvačili se
a... Pan průvodce už si pro nás
přišel. Byl to mladý blonďatý
hoch. Zámek byl pěkný, ale vždy
se mi více líbily hrady. Byly takové divočejší, přijde mi, že se
v nich více „žilo“... Ale to je jen
moje osobní vsuvka.

Blonďatý průvodce nás měl
(mám takové tušení) plné zuby.
Také prohlídku o trochu zkrátil.
No dobrá, ne o trochu, o hodně…
Po prohlídce zámku nastala
velmi krušná chvíle. Část Čechů
chtěla na pískovnu Malviny a ta
druhá na Lhotu, což bylo dál.
Kdybychom se vydali na Malviny, šli bychom naučnou stezkou, která se týkala Rudolfa II.,
a myslím, že to přeci k našemu
táboru patřilo. Jenže „má“
strana v „kámen, nůžky, papír“
prohrála, a jelo se tedy na Lhotu.
Mezitím se zatáhlo a bylo
chladno… Do školy jsme se vrátili až navečer. Takže program
jako každý den: fotbal nebo vybíjená, večeře a program podle
paní instruktorek.
Tentokrát to bylo malování
triček. Každý jsme měli tričko
a speciální technikou, kterou
nás naučila Hanka Srnová, jsme
pomocí šablonek dělali na trička
obrázky. Všechna trička se mi
moc líbila a myslím, že každého
to alespoň trochu bavilo, mě
moc! Bylo ráno 14. a my jsme

museli vstávat zase brzy, jelo se
totiž do Benátek. A jelikož to
ráno bylo chladné, sluníčko nesvítilo, tak se nám z postelí vůbec nechtělo. V Benátkách nás
čekalo krásné muzeum (spojeno
sRudolfem II.), kde toho bylo nejen hodně k vidění, ale také
jsme si mohli spoustu věcí zkusit! Třeba ve vojenské místnosti
brnění, také jsme tam mohli kovat koni kopyto. V další místnosti jsme k částem, které měl
na sobě dřevěný biskup, přiřazovali názvy. A v astrologické
a astronomické místnosti jsme
si mohli přečíst věci o vesmíru
a vyzkoušet si krásné starodávné róby! Každý si tam našel
určitě to „své“, co ho bavilo. Na
večerní program se určitě každý
moc těšil. V plánu bylo totiž opékání v Obůrkách. A koho nebavily buřty (třeba jako mě), mohl
si na ohni opéct ovoce nebo
chléb! Krásný večer završila pekelná bouřka (ale to už jsme
dávno leželi v postelích)!
Druhý den ráno byl budíček
později než obvykle. V klidu

jsme se nasnídali a připravili se
na odchod do Vincentu. Tam na
nás čekala paní Lichtenbergová
a její modelína! Usedli jsme
k židlím a hnětli (všichni velmi
úspěšně). A co z toho mělo
vlastně vzejít? No přeci Golem!
V poledne jsme se naobědvali a pak už byl volný program.
A večer jsme se všichni sešli v jídelně na „Rudolfínském bále“.
Nejprve mi to vůbec žádný bál
nepřipomínalo, seděli jsme totiž
v kroužku a povídali jsme si
o všech našich zážitcích z tábora,
ale pak se pustila muzika
a všichni jsme se dali do tancování! Ten společný poslední
večer jsme si užili. Tento tábor
předčil všechna má očekávání!
Tak skvělý byl tábor s Poláky, že
bych tomu nikdy předtím asi nevěřila… Jak jsme se všichni
rychle seznámili, tak jsme se
také všichni museli rychle rozloučit. Ale jelikož jsme se stali
skvělými přáteli, o to bolestnější
to loučení bylo. Objímání, sem
tam nějaká slza, poslední rychlé
rozdávání kontaktů a také poslední ahoj. Co to sem píšu? Jaké
poslední?! Vždyť my se ještě určitě uvidíme! Tedy já bych byla
moc ráda! Jako minulý rok bych
chtěla poděkovat všem paním
instruktorkám, jak českým, tak
polským. Kláře, Hance, Evě za
to, jaký pro nás udělaly krásný
program. Také samozřejmě
panu starostovi Františku Švarcovi, ale také paním kuchařkám,
které nám výborně vařily!
Budu se těšit opět na další
ročník tohoto mezinárodního
tábora!
Veronika Kocourová
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Ze
života
Ze života Vinoře
Vinoře
Soutěž
„VINTAL“

17. června 2011 proběhlo
v rámci ukončení školního
roku na Hofmanově dvoře finále soutěže Vintal. Vítězi soutěže VINTAL 2011 se v kategorii
klavír stal Ámos Tomšíček, v kategorii hudební skupina TRIO
KASANA (Kačka Hosmanová,
Sára Řepová, Natálka Martincová) a v kategorii operní zpěv
Markéta Labusová. Přejeme jim
mnoho štěstí a úspěchů v jejich
další hvězdné umělecké dráze.

Letní školka
ve Vinoři
Prázdniny jsou dlouhé a ne
každý má obětavou babičku,

která může dětem věnovat
svůj čas. V řadě rodin pak vyvstává nerudovská otázka:
„KAM S NÍM?“
Letošní rok se již podruhé našla odpověď.

V prostorách MŠ Vinoř probíhala 14 dní opět prázdninová
letní školka, realizovaná firmou
Aktivity team s.r.o.,ve které se
děti rozhodně nenudily! Navštívily ZOOkoutek v Radonicích,
kde si nakrmily a pohladily zvířátka, celý den strávily v Pražské
botanické zahradě, a to nejen
20

prohlídkou, ale i návštěvou
opravdového týpí, neboť v zahradě zrovna tábořili indiáni.

Pohádkové čtvrtky na Dlabačově

Vyrazily do jízdárny ve Ctěnicích a povozily se na konících,
na „Dlabačově“ si opekly buřty,
projely se v netradičním dopravním prostředku, u Valachů
si zaskákaly na trampolíně,
u Zemanů prožily dopoledne
u bazénu, úžasně se bavily při
divadelním představení Výlet

do království abecedy a poslední den se rozloučily se školkou taneční party v havajském
stylu, kde nechyběly soutěže
a míchané drinky.

Vinořské maňáskové divadélko
ve zcela novém obsazení zahrálo svoji první pohádku
O Fialové karkulce až 2. pohádkový čtvrtek 11. srpna. V červenci nám v plánovaný termín
nepřálo počasí. Tentokrát nám
nepršelo a úžasní malí i velcí
diváci si s námi užili krásné
pozdní odpoledne. Opekli jsme
si buřtíky a našim nejmenším
udělaly radost i kozičky zapůjčené ze ZOOkoutku Radonice.

Další pohádkový čtvrtek jsme
zahráli naši premiérovou pohádku Sněhurka a 7 trpaslíků.
Dle odezvy diváků se představení vydařilo. Děti si zastřílely
z kuše a samozřejmě proběhlo
již tradiční opékání buřtů.
Všem děkujeme za podporu
a těšíme se na vás na jaře
25. března na Velikonočním jarmarku, kde pro vás chystáme
překvapení.
Vaše Divadélko Na konečný

Velký dík za báječné prožití začátku prázdnin kromě výše
uvedené firmy patří též městské části za finanční podporu,
občanskému sdružení Prima
den, paní Divínové, Dlabačové,
Kludské, Šauliové a Valachové.
Tak zase za rok…
Michaela Spěváčková
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Rockový festival ve Vinoři
Sobota 27. 8. 2011 byla jediným propršeným dnem, kdy
se počasí rozhodlo, že nám
předvede extrém a zcela vybočí ze stereotypu dosavadních horkých letních dnů.
Na tento den bohužel připadl

2. ročník rockového festivalu
ve Vinoři. Zima a déšť neodradily pár příznivců z řad rockerů, ale většina jich zůstala
doma. Těm, kteří přišli podpořit kulturu ve Vinoři moc
děkujeme, jen škoda, že byli

převážně přespolní (Ostrava,
Svitavy, Pardubice…).
Již teď chystáme 3. ročník a těšíme se na vás.
organizátoři festivalu

Pozvánka na „Halloween ve Vinoři
aneb Dlabání na Dlabačově“

I letos bychom vás chtěli
pozvat na dlabání dýní na dětské hřiště Dlabačov, které proběhne v sobotu 22. října. Pokud si budete chtít objednat
dýni (cca 50–60,- Kč ), prosím
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neváhejte a zavolejte na tel.:
602 293 756. Kapacita je omezena.
Těšte se na podzimní hry pro
děti i dospělé, na opravdické
nefalšované čarodějnice, které

vám předpoví budoucnost z karet a z kyvadla, a na další radovánky.
Vašek a Jiřka Dlabačovi
a OS Prima den

V

Vincent
Vincent a Bublina
a Bublina

Ve Vincentu je nově vymalováno žlutou barvou. Přes
prázdniny zde probíhaly pohybové kurzy Majky Šulové a Lucie
Burdové. Od září začínáme
s kurzy hudební školičky Yamaha, jazykovými kurzy angličtiny, italštiny a němčiny, výtvarným a keramickým kroužkem
pro děti, lekcemi Zumby, cvičením Šikulové pro děti, taneční

školou HIT, cvičením pro dospělé a hudební školou Pavla
Hokra ve výuce hry na piano
a kytaru.
Nově otevíráme od září každou
středu hlídání dětí od 2 let. Rodiče, kteří si potřebují vyřídit
časově náročnější záležitosti
(např. na úřadech, u lékaře
apod.) a ví, že by to bylo pro jejich dítě náročné, si mohou po

konzultaci s Mgr. Irenou Bartošovou objednat hlídání svého
dítěte v Kulturním a vzdělávacím centru Vincent.
Přejeme vám krásně prožitý konec léta a těšíme se na vás
v Kulturním a vzdělávacím centru Vincent.
Vít Mokrý
a Monika Lichtenbergová

Kulturní a vzdělávací centrum Praha-Vinoř
nabízí své prostory k pronájmu. Cena dohodou dle rozsahu a charakteru akce.
VINCENT, VINOŘSKÉ KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM,
Opočínská 364, 190 17 Praha 9 – Vinoř
Kontakt: Vít Mokrý, ředitel
Tel.: 286 851 181 nebo 720 513 756
E-mail: vincent@praha-vinor.cz
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Taneční škola HIT
Od 5. října budou probíhat
ve Vincentu kurzy taneční
školy HIT pro děti od čtyř let.
Obsahem výuky je pohybová
průprava, prvky baletu, tanečky. Kurz povede pí. Hana Jozová Dluhošová – absolventka
konzervatoře J. Ježka, členka
Svazu učitelů tance Praha, lektorka svíce než 10letou praxí svýukou tance pro děti. Více info na
http://tanecniskola.kvalitne.cz

Výuka klavíru ve Vincentu
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Od září roku 2010 v Kulturním a vzdělávacím centru Vincent začala fungovat výuka hry
na klavír. Nabízely se termíny
zatím jen v úterý odpoledne.
Zájemci se však hlásili a během
půl roku se kapacita termínů
naplnila. Vzhledem k rostoucímu zájmu se od září roku 2011
plánuje výuka klavíru na úterý
a na čtvrtek. Je pravděpodobné,
že budou hudební 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 nebo Skákal pes. Pokročilejší si většinou vybírají populární písničky, které znají z CD
a internetu nebo z televize
a které mají třeba stažené v mobilu. Při výuce nejsou dány
žádné osnovy ani cíle, které
musí děti u klavíru splnit. Hraní
na piano je bráno jako koníček.
Mladší začátečníci nehrají z not,
písničku mají zapsanou v písmenech, přičemž na klávesách mají
položený 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 písnička. Děti získají
dobrý pocit, že už dovedou
zahrát například Běží liška k Táboru a to je dál motivuje.
Několikrát za rok je příležitost se předvést na koncertě. Jeden koncert se již konal v lednu
v Říčanech, společně s klavíristy
a kytaristy z jiných obcí. Účinkovaly i předškolní děti, které
se učily hrát jen pár měsíců. Některé hrály jen jednou rukou,
buď samy, nebo s doprovodem
učitele, jak si kdo přál. Každý
zahrál dvě písničky, které si na
vystoupení předem vybral. Po
skončení programu však některé děti měly chuť zahrát ještě
další písničky, které umí, a posluchači pak slyšeli ještě asi osm
nečekaných přídavků.
V 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

Předškolní hudební programy
YAMAHA ve Vincentu

Děti, které jsou odmalička
hudebně rozvíjeny, získávají
kromě potěšení z hudby podvědomě i předpoklady k rozvoji svých kognitivních schopností. V kojeneckém věku
vede poslech hudby a „hudební brebtání“ písní k intenzivnímu propojování sítě
nervových buněk v mozku.
Při intenzivním a aktivním
prožívání hudby zvládají děti
v tomto věku hudební komu-

nikaci jako svoji druhou mateřskou řeč. Ve věku od čtyř
do pěti let dochází u dětí k výraznému rozšíření slovní zásoby. To je doba, kdy mají ideální předpoklady k pochopení
hudebních vztahů a souvislostí. Neocenitelným vedlejším efektem je skutečnost, že
společným muzicírováním dochází k nesrovnatelně výraznějšímu rozvoji sociálních
schopností a vztahů.

Robátka

dává možnost pozorovat a objevovat nabízené předměty
s přihlédnutím k individuální
úrovni smyslového vnímání.
Dalšími aktivizačními prvky
jsou společný zpěv, poslech
hudby a hudebně-pohybové
hry. Úloha rodičů spočívá v zajištění a zaopatření dětí. Figurkou, která děti provází, roste
stejně jako ony a prožívá
s nimi témata vycházející z jejich života – koupání, uspávání, jídlo, pohyb, nemoci –,
je tuleň Robbie. Jednoduché
tematicky uspořádané příběhy s písněmi a básněmi obsažené v příručce pro rodiče
jsou doplněny hudbou na CD.

Program Robátka je nejnovějším programem Hudební
školy YAMAHA pro děti od
4(!!!) do 18 měsíců. Na jeho
vývoji se podílela celá řada
fundovaných odborníků z oblasti hudební pedagogiky,
pediatrie a dětské neuropsychologie. Dětem jsou nabízeny nejrůznější možnosti zapojení se do tvůrčího procesu
(se zřetelem k úrovni jejich
smyslových a senzomotorických zkušeností). Získávají tak
první elementární povědomí
o hudbě. Podstatou je proces
„volného objevování“. Dítěti
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První krůčky
k hudbě
Program První krůčky
k hudbě vychází z předpokladu, že všechny děti spontánně reagují na zvuky, tóny
a rytmus. Obsahem Prvních
krůčků jsou jednoduché
písně, vyprávění, hudebně
pohybové a rytmické hry, poslech skladeb, hra na rytmické hudební nástroje

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

Zumba
Sportovní aktivita spočívající v kombinaci posilovacích cviků a tanečních kroků
za doprovodu latinskoamerické hudby. Kombinují se taneční prvky z rychlých a vášnivých tanců, jako je salsa,
merengue, samba, mambo,
flamenco či tango, s posilovacími cviky do sestavy
a v kratších či delších intervalech se opakují za doprovodu
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(včetně doplňujících výtvarných a pracovních činností).
Děti si zvykají na pobyt v kolektivu a učí se sociálním
vztahům. Hravá forma všech
činností a rozvoj přirozené
zvědavosti jsou předpokladem pro úspěšné zvládnutí
procesu učení v pozdějším
věku. Každá hodina rozvíjí
určité téma ze života dětí,
které odpovídá jejich věku
a zkušenostem. Ke každému
tématu je připravena odpoví-

dající píseň, báseň a poslechová ukázka, takže společně
s příběhem a rytmickou nebo
pohybovou hrou tvoří hodina
organický jednotný celek.
Díky aktivní účasti jednoho
z rodičů (prarodičů) a využívání zajímavých učebních
materiálů – moderních zpěvníků, CD s nahrávkami písní
a poslechových skladeb, leporel a dalších progresivních
pomůcek – je působení cílené
a intenzivní.

K tomu slouží zejména:
• vnímání metra, rytmu a interpretace na dětské hudební
nástroje
• rytmizace, melodizace a scénické vyjádření říkadel
• intonace pomocí solmizačních slabik
• orchestrální hra s využitím klasických i dětských hudebních nástrojů
• cílený poslech spojený s intenzivním vnímáním hudby
Elementární hra na hudební nástroje (zobcová flétna, keyboard, melodické rytmické nástroje…) může ulehčit rozhodnutí
o typu případného dalšího instrumentálního vzdělávání.
Veškeré informace o kurzech hudební školy Yamaha:
lektorka Zuzana Bartošová, tel. 732 655 396,
e-mail: zubasa@seznam.cz.

živé a rytmické latinskoamerické hudby.

Jazykové kurzy angličtiny, italštiny a němčiny
První pololetí školního roku 2011/2012
od 12. září 2011 do 31. ledna 2012 ve Vincentu
PONDĚLÍ:
16.00–16.45
angličtina pro prťásky (3-4 roky)
17.00–17.45
angličtina pro píditele (4-6 let)
18.00–18.45
italština mírně pokročilí (dospělí)
cena: 19 lekcí (1 lekce – 45 minut – 150 Kč)
2850,- Kč (poloviční splátka 1425,- Kč)
ÚTERÝ:
17.30–19.00
němčina dospělí pokročilí
cena: 38 lekcí (1 lekce – 45 minut – 150 Kč)
5 700,- Kč (poloviční splátka 2 850,- Kč)
STŘEDA:
17.00–17.45
angličtina pro siláky (10–14 let)
cena: 17 lekcí (1 lekce – 45 minut – 150 Kč)
2 550,- Kč (poloviční splátka 1 275,- Kč)
19.15–20.45
angličtina středně a více pokročilí,
cena: 34 lekcí (1 lekce – 45 minut – 150 Kč)
5 100,- Kč (poloviční splátka 2 550,- Kč)
ČTVRTEK:
17.30–19.00
němčina dospělí začátečníci
cena: 32 lekcí (1 lekce – 45 minut – 150 Kč)
4 800,- Kč (poloviční splátka CZK 2 400,- Kč)
PÁTEK:
17.00–18.30

angličtina pro maturanty (příprava na maturitu
pro studenty čtvrtých ročníků středních škol)
cena: 34 lekcí (1 lekce – 45 minut – 150 Kč)
5 100,- Kč (poloviční splátka 2 550,- Kč)
Výuka probíhá pod vedením lektorek Mgr. Heleny Cimermanové
a Mgr. Kláry Lowensteinové. Kurzovné je možné platit ve dvou polovičních splátkách.
Počet účastníků v jednom kurzu je stanoven na 3 až 5 lidí. Vyplněné přihlášky (příjmení
+ jméno, e-mail, telefon, název kurzu) zasílejte mailem na: vincent@praha-vinor.cz.
Nevyučuje se v tyto uvedené dny:
28. 9. – státní svátek, 4. 10. – odpadá výuka německého jazyka, 6. 10. – odpadá výuka
německého jazyka, 26. 10., 27. 10 – podzimní prázdniny, 28. 10. – státní svátek,
17. 11. – státní svátek, 26. 12. – 2. 1. – vánoční prázdniny
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ZVEME VÁS NA KURZ „Znakujeme se zpěvem a hrou“
ZNAKOVÁ ŘEČ PRO BATOLATA
PROGRAM BABY SIGNS ®
KDY:
úterý 27. září 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 děťátkem ještě předtím, než je schopné používat slova.
Základem programu Baby Signs® je dlouholetý vědecký výzkum, který prokázal, že znakování s batolaty
podporuje nejen vývoj řeči, ale také pozitivně působí na sociálně-emoční a intelektuální vývoj.
Rodiče, kteří se svým miminkem komunikují pomocí znaků, již nemusí hádat, co se jim dítě snaží 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 pomocí 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 1 020,- Kč, cena s kompletní BeeBo taštičkou je 1 720,- Kč.
Rezervace na tel.: 777 808 806, nebo na e-mailu: radka@apples.cz
Více informací o programu: www.babysigns.cz
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POZVÁNKA na zahájení kurzů
snižování nadváhy STOB
Chcete zhubnout, a nevíte jak? Zápasíte s nadbytečnými
kilogramy, a stále se vám nedaří se jich zbavit? Přestaňte vzdychat
před zrcadlem a přihlaste se do kurzu snižování nadváhy STOB.
Přijďte a vyzkoušejte. S námi to určitě zvládnete.
Lektorka společnosti STOB a certifikovaná cvičitelka nordic walkingu
vás zve na zahájení tříměsíčních kurzů snižování nadváhy.
Kdy a kde? V Praze 9 – Vinoři od 20. 9. 2011 a potom každé další úterý vždy od 16.00 do 17.30 hodin
v prostorách VINCENTu, Opočínská 364, Praha 9 – Vinoř,
vincent@praha-vinor.cz, mobil 720 513 756,
pro účastníky kurzu 1 hodina ZUMBY zdarma.
Cena: 1 500,- Kč Možnost čerpání z příspěvků ZP.
Těšit se můžete na 12 lekcí zabývajících se nenásilnou změnou životního stylu, a to jak v oblasti
stravovacích a pohybových návyků, tak v oblasti psychiky a nevhodných návyků podporujících
nezdravý vztah k jídlu a vlastnímu tělu. Budou pro vás připraveny ochutnávky z produktů zdravé
výživy a seznámíte se s rozumnými pomůckami na hubnutí. Máte možnost zúčastnit se víkendových pobytů zaměřených na zdravý životní styl a přijít na to, že je vhodný i pro vás. Setkáte se
každý týden se skupinou lidí, kteří mají stejný cíl a vzájemně se podporují.
Kontakt: Helena Takačová Šnajdrová, Vojanova 1716, Lysá nad Labem
e-mail: info@nutricniporadenstvi.cz tel.: 737032526 www.nutricniporadenstvi.cz

Pilates ve Vincentu
Toužíte po ladném a správném
držení těla? Trpíte bolestmi zad?
Chcete posílit tělo? Předejít řadě
onemocnění? A přitom se odreagovat u cvičení od všedních
starostí? To vše se vám může
podařit… Zkuste PILATES!
Úvodní hodina: ve čtvrtek
22. 9. 2011 v 18.30.
S sebou: pohodlný oděv, bez
obuvi, ručník ke cvičení
Kurz pod vedením Radky
Štorkanové: od 18.30 do 19.30,
čtvrtek (začínáme 22. 9.), cena
za lekci 80,- Kč, ve Vincentu
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Co je to Pilates?
Účinné cvičení pro správné
držení těla. Pomáhá při bolestech
zad. Pravidelným cvičením posilujeme hluboké vnitřní svaly kolem páteře a pánevního dna,
které jsou považovány za střed
těla. Podobně jako ujógy se jedná
o protahování a posílení svalů.
Cvičení vychází z metody, kterou před téměř 100 lety vyvinul Joseph Hubertus Pilates.
Nejdříve se stala populární
hlavně mezi tanečníky a vrcholovými sportovci, později jí propadly i známé celebrity, jako

např. Madonna nebo Julia Roberts atd.
U cvičení je kladen důraz na
preciznost. Cviky není nutné
opakovat v nudných mnohonásobných sériích, ale pouze
párkrát, zato přesně a precizně, soustředit se na všechny
detaily a naučit se vnímat zákonitosti svého těla.
Cvičení vychází z přirozeného
pohybu člověka, proto nečekejte, že vám narostou svaly jako
v posilovně. Pravidelným cvičením docílíte flexibility páteře,
a tím vzpřímeného držení těla.
Při preferovaní jedné strany
těla, ať už v běžném životě,

při práci nebo sportu, dochází
k přetěžování pouze některých
částí těla. Pilates pomáhá tyto
disbalance srovnat.
Cvičení je vhodné pro všechny
bez ohledu na věk, pro ženy

i muže. Ale zejména pro ty,
kteří trpí bolestmi zad.

posilováním pánevního dna vylepšit sexuální život.

Cvičením lze také předcházet
bolestem kloubů nebo inkontinenci, kterou trpí velké procento i mladých žen. Také lze

Přihlášky zasílejte na:
vincent@praha-vinor.cz
Těšíme se na vás!

Inzerce
HUDEBNÍ ŠKOLA YAMAHA CLASS
PRO DĚTI V PONDĚLÍ OD 9.00 HODIN
Děti, které jsou odmalička hudebně rozvíjeny, získávají
kromě potěšení z hudby podvědomě i předpoklady k rozvoji svých kognitivních schopností.
Lektorka: Zuzana Bartošová, tel.: 732 655 396,
e-mail: zubasa@seznam.cz

HUDEBNÍ KURZY PRO DĚTI
VE VINCENTU V ÚTERÝ A ČTVRTEK
OD 12.30 HODIN
VÝUKA HRY NA HUDEBNÍ NÁSTROJ – klavír, kytara (elektrická i akustická), ﬂétna. Učíme se hrát pro vlastní potěšení, hrajeme písničky, které si sami vybíráte. Výuka bude
probíhat v Kulturním a vzdělávacím centrum VINCENT.
Více informací: www.pavelhokr.cz,
e-mail: pavelhokr@volny.cz,
tel.: 608 745 262

CVIČENÍ ŠIKULOVÉ PRO DĚTI
V ÚTERÝ OD 10.45 HODIN
A V PÁTEK OD 9.00 HODIN

KURZY ZUMBY VE VINCENTU
Taneční ﬁtness party inspirovaná latinskoamerickými
rytmy. Zumba je zábava!
Úterý: 9.30–10.30
(v úterý zajištěno hlídání dětí)
Středa: 17.00–18.00
(pro děti cca 9–14 let AEROBIC + ZUMBA)
18.00–19.00 (ZUMBA dospělí)
Čtvrtek: 9.30–10.30
(ve čtvrtek zajištěno hlídání dětí)
Přihlášky a informace: Lucie Burdová,
tel.: 607 661 196, e-mail: luburdova@seznam.cz

CVIČENÍ PRO PLNOŠTÍHLÉ
S MAJKOU ŠULOVOU
Úterý: 18.00–19.00 (navazuje na kurz STOP OBEZITĚ STOB)
Zaměření na spalování tuků, balanční cviky na posílení,
zaměření na břišní a zádové svaly, závěrečná relaxace.
Informace a přihlášky: Majka Šulová,
tel.: 739 226 080, majka.sulova@seznam.cz

pod vedením lektorky Romany Chadžievy.
Úterý: 10.45–11.45
(cvičení pro děti od 3 do 6 let)
Pátek: 9.00–10.00
(cvičení rodičů s dětmi od 1 do 2 roků)
Více info a přihlášky: vincent@praha-vinor.cz,
tel.: 720513 756

TANEČKY PRO DĚTI VE STŘEDU
OD 10.00 HODIN
Taneční škola HIT pořádá každou středu 10.00–10.45 hod.
ve Vincentu TANEČKY PRO NEJMENŠÍ (děti od 3 let).
Obsahem výuky je pohybová průprava, prvky baletu,
tanečky (polka, valčík, disko a jiné na motivy dětských
skladeb). Vyučuje Hana Jozová Dluhošová, absolventka
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konzervatoře J. Ježka, členka Svazu učitelů tance
Praha, lektorka s více než 10letou praxí tance pro děti,
absolventka SZŠ.
Informace a přihlášky:
tel.: 286 857 448, nebo 602 194 636,
e-mail: ts.dluhosova@volny.cz,
www.tanecniskola.kvalitne.cz

NOVĚ OTEVÍRÁME VE VINCENTU
– HLÍDÁNÍ DĚTÍ OD 2 LET KAŽDOU STŘEDU
OD 8–18 HOD
Maminky, potřebujete si vyřídit časově náročnější záležitosti na úřadech? Potřebujete si cokoli obstarat v centru
města a víte, jak to bude pro vaše dítě náročné? Rády
byste si jednoduše udělaly taky trochu času jen pro
sebe? Pohlídáme, přebalíme, nakrmíme, pochováme...
Vaše dítě bude u nás v bezpečí.

mikrovlnná trouba, stůl pro 12 dětí, dětské stolečky
8 míst, švédské lavičky, přebalovací pult, hračky.
Informace: vincent@praha-vinor.cz,
tel.: 720 513 756

MATEŘSKÉ CENTRUM BUBLINA
S HERNOU PRO DĚTI
Otevírací doba:
Pondělí: 9.00–12.00
Úterý: 9.00–12.00
Středa: 8.00- 18.00 hlídání dětí – nově otevíráme
Čtvrtek: 9.00–12.00
Pátek: 9.00–12.00

VÝTVARNÉ KURZY PRO DĚTI

Začínáme 7. 9. 2011
Informace: Mgr. Irena Bartošová
Tel.: 736 102 603
E-mail: irba@seznam.cz
www.centrumav.cz

Výtvarný kroužek „Výtvarníček“ bude probíhat každé
úterý od 15.30 do 17.00 hod. Děti se budou učit malovat,
stříhat, modelovat a kreslit. Vhodné pro děti od 4 let.
Informace o kurzech naleznete na
www.praha-vinor.cz/vincent.htm, nebo:
www.praha-vinor.cz/materske_centrum.htm,
tel.: 720 513 756, e-mail: vincent@praha-vinor.cz

JAZYKOVÉ KURZY VE VINCENTU

HLASOVÝ KURZ

Anglický jazyk, Italský jazyk, Německý jazyk
Informace a přihlášky: vincent@praha-vinor.cz

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

Od 17. října 2011 vždy v pondělí od 18.00 do 19.30 hod.
Na tomto kurzu se naučíte: spojení projevu s přirozeným
pohybem těla, ovládnutí dechu a zvládnutí deklamačních
dovedností, ovládnutí stresu, frustračně-emoční uvolnění.
Více informací na www.marketadvorakova.cz,
tel.: 608 960 189

KNIHOVNA OTEVŘENA

PRONÁJEM PROSTOR MATEŘSKÉHO
CENTRA BUBLINA V KVC VINCENT

Úterý: 13.00–18.00
Čtvrtek: 9.00–11.00, 14.00–19.00

Hledáte vhodné prostory pro oslavu narozenin a svátků
vašich dětí, nebo k uspořádání dětské party? Nabízíme
vám pro tuto možnost využít prostory mateřského centra
v KVC Vincent. K využití je zde kuchyňská linka, lednička,

Kontakt: Monika Lichtenbergová
Opočínská 364, 190 17 Praha 9 – Vinoř
Tel.: 286 851 181
E-mail: knihovna@praha-vinor.cz

32

Z

Ze
života
Ze života školy
školy
Dobrý den,
děti,
posaďte se…
Prázdniny uběhly samozřejmě příliš rychle, už jsou
tady zase školní povinnosti (ale
také radosti?). A co bude letos
jinak?

Organizace školního roku 2011–2012:
podzimní prázdniny
26. 10.–30. 10. 2011
vánoční prázdniny
23. 12. 2011–2. 1. 2012
pololetní prázdniny
3. 2. 2012
jarní prázdniny
11. 2.–19. 2. 2012
velikonoční prázdniny
5. 4.– 9. 4. 2012
vyučování končí v pátek
29. 6. 2012
žáků
celkem

hochů

dívek

I. A

25

11

14

Zuzana Štočková

I. B

24

10

14

Iveta Boušová

I. C

24

11

9

Monika Dragounová

II. A

20

9

11

Eva Henzlová

II. B

19

10

9

Marie Vyskočilová

II. C

20

11

9

Michaela Králová

III. A

19

12

7

Iveta Koníčková

III. B

21

13

8

Blanka Kubíčková

IV.
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17

15

Blanka Zemanová

V. A

22

13

9

Martina Hartlová

V. B

22

13

9

Soňa Tomková

Nový školní rok

VI. A

21

12

9

Jaroslava Hrubá

Třídy:
Celkový počet žáků školy je
370, průměr 23,1 žáka na třídu.
V letošním školním roce jsme
1. 9. opět přivítali 3 první třídy
– a zřejmě opět ne naposledy.

VI. B

20

11

9

Lenka Pobudová

VII.

31

11

20

Marie Brothánková

VIII.

24

12

12

Adéla Kocmanová

IX.

26

14

12

Iva Křemenová

V červnu se s námi rozloučily
paní učitelky Jaroslava Řičařová, Hana Kollarová a Ludmila
Bímová, v novém školním roce
se z mateřské dovolené vrátily
paní učitelky Iveta Boušová,
Blanka Zemanová, Eva Titěrová
a nastoupily také paní učitelky
Monika Dragounová a Slávka
Lupačová.
Sbor vychovatelek školní družiny doplnila paní Soňa Červenková.

Třída

třídní učitel
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nebo začátkem června. Kroužek
s hodinovou týdenní dotací
stojí od 400 do 700 Kč za pololetí – podle počtu dětí a náročnosti na pomůcky. Kroužky s vícehodinovou týdenní dotací
jsou úměrně dražší.
Sport – jako každoročně byli
v červnu vyhlášeni nejlepší
sportovci školy. Za rok
2010/11 se jimi stali Tereza
Holečková a Vláďa Ganockij.
Skupina 14 nejlepších sportovců se 16. a 17. 6. 2011 zúčastnila tradičního cyklovýletu
– tentokrát do Berouna a skláren Nižbor. Novou sportovní
sezonu budeme tradičně koncem září otvírat tentokrát již
XXV. ročníkem běhu „Miranovy duby“, přeboru školy
v přespolním běhu.
Nabídka kroužků: bude opět
25–30 kroužků, které zatím připravujeme. Kompletní nabídka
bude zveřejněna na internetu,
žáci prvního až pátého ročníku
dostanou tištěnou nabídku,

kde si zaškrtnou požadované
kroužky.
Kroužky začínají obvykle koncem září nebo první týden
v říjnu a končí koncem května

Připravujeme – pro letošní
zimu jsme si zamluvili na lyžařský kurz opět Horský hotel
Vltava ve Strážném v Krkonoších, což je velice pěkná lokalita
se sjezdovkou přímo u hotelu
a v loňském roce se velmi
osvědčila.
Zatímco s loňskou devátou třídou odešlo z naší školy 18 žáků,
do letošních prvních tříd nastoupilo celkem 73 prvňáčků,
které již tradičně přivítali Mach
s Šebestovou a jejich o rok
starší spolužáci.

Ze školní družiny
Školní družinu navštěvovalo
v tomto roce 113 žáků prvního
až čtvrtého ročníku, kteří byli
rozděleni do čtyř oddělení (dvě
34

oddělení byla pro nedostatek
místa spojena).

městnání tak, aby byly v souladu s potřebami a zájmy dětí.

Všechny oblasti výchovně vzdělávacích činností se pravidelně
střídaly v týdenní skladbě za-

Každodenní činnost jednotlivých oddělení doplňovaly akce
celodružinové: terénní hry,

oslava Halloweenu, mikulášská
a vánoční besídka, připomenutí
tradice „Tří králů“, karneval,
malování na chodníku a řada
sportovních aktivit v rámci projektu „Pohyb znamená zdraví“,
soutěž v driblování a házení na
koš, šachový turnaj, utkání ve
vybíjené, fotbalové zápasy mezi
odděleními družiny, ale také
i mezi žáky vyšších tříd (4. a 5.
třída), které jsou mezi chlapci
obzvlášť oblíbené, lehkoatletický trojboj atd. Činnost dále
doplňovaly návštěvy knihovny,
různých výstav pořádaných vinořskými spolky, vlastivědné
vycházky a jiné.
ŠD se podílela na reprezentaci
školy svými již tradičními návštěvami u vinořských seniorů,
při kterých děti přednášely
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básničky, zpívaly písničky
a také předávaly vlastnoručně
vyrobené dárky, které
všechny potěšily. Při návštěvách nechyběla ani paní učitelka Hartlová se svým dramaticko-recitačním kroužkem.
Děti zahrály několik pohádek
a sklidily velký potlesk. Překvapením a odměnou byl děkovný dopis Klubu seniorů
a Baráčníků zaslaný ředitelství školy. Drobnými výrobky
se také podílíme na vánočních
trzích pořádaných Kulturní
a školskou komisí.
Dlouhodobě se staráme o květiny u školy a strom v parku
u hřbitova, který jsme koupili za
peníze získané sběrem papíru.
Chování dětí je ze strany vychovatelek věnována zvýšená
pozornost, přesto se v jednotlivých případech znovu objevovaly náznaky nevhodného chování. Díky dobré komunikaci
s rodiči se je dařilo rychle odstraňovat.
Spolupráce s třídními učitelkami je trvale velmi dobrá.
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Tomu napomáhá každodenní
kontakt učitelek a vychovatelek,
kdy obě strany mohou okamžitě reagovat na vzniklé problémy v chování nebo při výuce.

Na konci školního roku byla
všechna tři oddělení vybavena
novými stoly a židlemi, což
značně přispělo ke zlepšení
prostředí školní družiny.

Prostorové podmínky se po
dvou letech, kdy byly dostačující, opět zhoršily. Vzhledem
k nárůstu počtu dětí (na 113)
musela dvě oddělení pracovat
společně a v následujícím roce
(z důvodu dalšího nárůstu na
cca 140) budou dvě oddělení
pobyt v družině trávit ve třídách.

V budoucím školním roce se
chceme i nadále věnovat socializaci dětí v kolektivu a připravit pestrý program, aby pro
ně byl čas strávený ve školní
družině příjemný a pobývaly
v ní rády.
Alena Medková,
vedoucí ŠD, ZŠ Vinoř

Z mateřské školy
Dříve než vás budu informovat
o zahájení školního roku,
dovolte mi, abych se alespoň
v několika větách zmínila o zakončení školního roku v Hofmanově dvoře, kterého se zúčastnily děti ze všech tříd.
Myslím, že to byla skutečně
důstojná tečka na závěr.
Vystoupení dětí od těch nejmenších až po ty předškolní
byla na vysoké úrovni. Mnohdy
jsme byli společně překvapeni,
co všechno jsou děti předškolního věku v prostředí, které jim
je neznámé, a před velkým publikem předvést. Rozloučení
s předškoláky bylo až dojemné
a účast pana starosty a pana ředitele školy tomu jen dodávala
na vážnosti. Budoucím školáčkům přejeme ve škole mnoho

úspěchů, rodičům hodně trpělivosti a radosti z dětí.
Prázdniny skončily a naši nejmenší se opět pomalu chystali do
školky. Někteří se těšili, protože
už věděli, co je čeká, někteří šli
s obavami, jak to v té školce bez
maminky vlastně zvládnou. Tyto
obavy mají zpočátku i rodiče, naštěstí záhy zjistí, že byly zbytečné.
I pro nás, kolektiv MŠ, bude letošní školní rok v něčem jiný
než ty ostatní. Ač tomu možná
někdo zpočátku nevěřil, podařilo se ve staré budově základní školy od září otevřít
2 nové třídy pro děti z mateřské
školy. Dozajista velký úspěch
pro vinořské občany.
Prostředí je překrásné. Děti budou trávit čas v krásných, mo-

derně vybavených třídách.
Když si uvědomíme, že zakázka
na vybavení musela být zadána
v době, kdy jsme měli vybagrované třídy a domlouvali jsme
se pouze nad plánky, výsledek
se skutečně podařil. Kromě vybavení krásným moderním nábytkem jsme pro děti objednali
hygienou doporučená lehátka,
peřinky, povlečení, hračky, výtvarný materiál, orffovské nástroje, obrazový materiál, didaktické pomůcky atd.
Prostě jsme se snažili na nic
nezapomenout, a bylo toho
opravdu hodně. Přijali jsme
nové paní učitelky, správní
zaměstnance, museli jsme domluvit přepravu jídel. Vše se
muselo zvládnout v rekordním čase, proto se pracovalo
o prázdninách naplno.
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Z výsledku však máme velkou
radost.
Tak jako v loňském roce, i letos
nabídneme předškolním dětem
kroužek anglického jazyka , výtvarný kroužek, podle zájmu
kroužek hudební nebo pohybový a kroužek kung-fu (bojové
umění), v neposlední řadě
kurzy plavání. Zajišťujeme
logopedické vyšetření. Rádi bychom pokračovali v konání
různých akcí, výletů a samozřejmě se chceme zúčastňovat
akcí pořádaných městskou částí.
Děti jsou radost a my chceme,
abychom je ve školce radostné
viděli. Přejme si společně, ať se
nám to podaří.
Jana Kovářová,
zást. pro MŠ
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Ze
života
Ze života
farnosti
farnosti
Nevšední putování za krajany

Brzy ráno 1. srpna 2011 vyjela
skupinka tří aut na poznávací
cestu do Rumunska a Bulharska. Nejeli jsme jako běžní turisté, ale chtěli jsme poznat
život Čechů na těchto místech.

V rumunském Banátu jsme navštívili nejodlehlejší českou
vesnici Rovensko. Vesnice s výmoly v prašných cestách,
krásné hory okolo, malované
domy, družní pracovití lidé…

Jen děti tu neběhaly, protože
skoro všechny mladé rodiny se
odstěhovaly za prací do Čech.
Prošli jsme aspoň malý kousek
překrásné bulharské přírody se
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starými kláštery, viděli jsme gigantické památníky vítězství nad Turky z r. 1877 i torzo symbolu
komunistické moci – monstrózní stavby sjezdového paláce na vrcholu hory Buzludza.
Hlavním cílem naší cesty byly farnosti v Kazanlaku a ve Staré Zagoře, kde působí čeští misio-
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náři. Kromě duchovní služby věřícím se především věnují mládeži z chudých rodin. Nabízejí
jim smysluplné využití volného času, doučování,
pomáhají zprostředkovat sociální pomoc, neboť
mnoho dětí žije s prarodiči, protože oba nebo
jeden z rodičů často odešli za prací do zahraničí.
Již několik let tady pomáhají dobrovolníci z Čech.

Poutní slavnost

O děti z romské čtvrti se starala
tento rok také Markéta z Vinoře, kterou jsme zastihli mezi
jejími svěřenci na táboře.
Ludmila a Jan Obručovi

Výuka náboženství
ve farnosti Vinoř
Děti budou vyučovány
ve farní budově ve třech
skupinách, vždy v úterý.
Nejmladší děti:
16.00–16.45
Mladší děti:
17.00–17.45
Starší děti a mládež:
18.00–18.45
Možnost přihlášení
telefonicky nebo formou
SMS: 775 204 208.
Počet dětí ve skupinách
je do 15 osob.

V neděli před svátkem Povýšení svatého Kříže, který připadá na
14. září, jsme oslavili ve Vinoři pouť. Letos byla poutní mše sv.
o něco slavnostnější, protože pozvání našeho faráře P. Pavla Jančíka a starosty Františka Švarce přijal arcibiskup pražský Dominik
Duka. Spolu s ním sloužil bohoslužbu v kostele plném věřících
při krásné duchovní hudbě místního chrámového sboru a houslového virtuosa Petra Macečka P. Pavel Jančík a přisluhoval jáhen
Alois Koláček. Zúčastnili se i další hosté: předsedkyně Poslanecké
sněmovny paní Miroslava Němcová, primátor hl. m. Prahy pan
Bohuslav Svoboda, zástupci místního zastupitelstva a starostové
sousedních obcí.
Po společné besedě,
kdy otec arcibiskup
odpovídal na naše
dotazy, ženy z farnosti přichystaly
v nově zrekonstruovaných prostorách
v areálu fary výborný oběd. Ve velmi
přátelské atmosféře,
okořeněné veselými
historkami ze zákulisí církevního i politického života, bylo nejen
slyšet z úst pana faráře i pana starosty, ale i cítit z hovoru hostů,
jak si cení vzájemné spolupráce místní samosprávy a farnosti.
Škoda že na závěr návštěvy se otec arcibiskup nemohl projet v arcibiskupském kočáře, protože se mu při prohlídce ctěnického
areálu velmi líbil.
Ludmila Obručová
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Sport
Sport a spolky
a spolky
FBC Vinořská zvěř

se. Doufám, že se nám to podaří a tým bude bez problémů
fungovat. Rádi bychom touto
cestou poděkovali Městské části
Praha-Vinoř za podporu našeho
týmu a slibujeme, že se budeme
snažit o pozitivní reprezentaci
naší části.

Dostihy
Velkého úspěchu dosáhl v sobotu 23. července na mosteckém
hipodromu sedmiletý ryzák
Hetman Polny reprezentující
červenobílé barvy dostihové
stáje Jan Červenka, která administrativně sídlí ve Vinoři.

Dne 18. 9. 2011 vstoupí náš tým
FBC Vinořská zvěř již do své
7. sezony v pražské soutěži
mužů. V divizi A se střetneme
s desítkou týmů z Prahy a středních Čech. Před sezonou opět
proběhl pohyb v hráčském kádru, pro oživení týmu jsme se
rozhodli spojit se s týmem FBC
Hopochos.
Členové tohoto týmu pocházejí
jak z Vinoře, tak z nejbližšího
okolí a doposud měli svoji základnu v Satalicích. Tréninkové
zázemí nalezneme opět v tělocvičně vinořské základní školy,
kde náš tým trénuje již od svého
založení. Stejně jako každý rok,
i letos je cílem našeho týmu postup do vyšší soutěže, ale
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hlavně se chceme hrou bavit
a mít z ní dobrý pocit a taky
chceme mít radost z toho, že
jsme si spolu zahráli a nezranili

Svěřenec trenérky Pavlíny Baštové z krušnohorského Osvinova dokázal v sedle s žokejem
Bohuslavem Mátlem stylem
start-cíl velmi lehce o devět koňských délek vyhrát prestižní Velkou mosteckou cenu, steeplechase I. kategorie pro 5leté
a starší koně na 4 500 metrů
o 200 000,- Kč.

Tenis
17. ročník tradičního tenisového turnaje Auto Kout Centrum-Cup, který se konal 3. září
2011, letos ovládli Vinořáci. Zvítězili Kubka–Vejlupek před
dvojicí Teller–Plichta. Dvojice
Švarc–Sekyrák skončila třetí.

Baráčníci
a senioři
I o prázdninách se senioři scházeli každé pondělí v informačním centru Na Rychtě. A jak můžete vidět na fotografii, bylo jim
tam velmi dobře.

Zájmové
organizace
připravují
překvapení
Ještě k tomu nikdy nedošlo, ale
zájmové organizace ve Vinoři
se rozhodly vydat pro rok 2012
svůj stolní kalendář. Přinese obrázky ze života spolků, a bude
tak dokumentovat činnost
každé zájmové organizace po
celý rok. Předpokládáme, že
bude v prodeji od začátku října.
Další případné informace budou zveřejněny na internetu.

43

Kronika
Kronika

Událost roku 2011: Lidmila Zemanová – 100 let

Blahopřejeme našim občanům, kteří ve
3. čtvrtletí 2011 oslavili svá životní jubilea:

Červenec
LIEROVÁ Marie
MACHÁČEK Karel
HAVRDOVÁ Květoslava
ANTOŠ Lubomír
HOŘEJŠÍ Irena
POKORÁK František
HRABĚ Otakar
HOLEČKOVÁ Zdeňka
KŠAITOVÁ Emilie

84 let
70 let
75 let
83 let
83 let
85 let
70 let
83 let
75 let

Neskutečně vitální, svěží, bystrá, stále usměvavá a velice příjemná paní Lidmila Zemanová
posouvá věk obyvatelů Vinoře a lidských možností i za hranici 100 let. Veliký dík jí i synům
Láďovi a Jirkovi.
Moc a moc blahopřejeme
MČ Vinoř

Srpen
DOUBKOVÁ Věra
SVOBODA Josef
HUBKOVÁ Jaroslava
KŘIVÁNKOVÁ Marie
LACMANOVÁ Věra
MESTEKOVÁ Vlasta
JAROLÍMOVÁ Květoslava
VANDASOVÁ Květuše
JEŽEK Jaromír
PACOVSKÁ Věra
KOVÁŘOVÁ Růžena
TROST Karel

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

Září
STELLOVÁ Evženie
OBRUČOVÁ Jarmila
KYŠPERSKÝ Karel
MALČEKOVÁ Věra
ŠKALOUD Josef
ZEMANOVÁ Lidmila
MACHÁČOVÁ Vlasta
RŮŽIČKOVÁ Jarmila
HANKOVÁ Věra
PTÁČNÍKOVÁ Danuše
ANTOŠ Václav
HORÁČKOVÁ Danuše
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82 let
83 let
82 let
70 let
70 let
100 let
75 let
81 let
81 let
84 let
82 let
82 let

Báseň
Září
Dej mi svůj laskavý klín
svou hebkou podušku
dříve než mrazivý stín
mě spoutá na lůžku.
Dříve než krutý zimní čas
vše v bolest promění
ať duše dobra krása v nás
stoupá v souznění.
I v jemných prstech smutných trav
zní akord podzimu
a sýček houká na pozdrav
to právo patří mu.
Jde zemí rána za ránou
co po nich hvězdy vám
svou bitvu poslední a prohranou
ať vyzpívám!
Lubomír Antoš

Milí čtenáři,
dne 10. června tohoto roku bylo oficiálně založeno Sdružení Tereza
– Pomoc opuštěným pejskům, o. s.
Cílem sdružení je shánět finanční prostředky od dobrovolných dárců s tím,
že všechny získané prostředky jsou poskytovány vybraným útulkům v ČR
na zajištění péče o umístěné psy. Členové sdružení pomáhají pejskům
v rámci jejich venčení, zajištění základní a veterinární péče a v neposlední
řadě se snaží co nejvíce zpříjemnit pejskům jejich náhradní domov.
V rámci sdružení upotřebíme staré deky, prostěradla, obojky, vodítka,
košíky, desinfekční a desinsekční prostředky, úklidové náčiní i staré
pečivo. Uvítáme krmivo pro staré psy velkých plemen, jakékoliv zátěžové
krmivo, vitaminy a kloubní výživu, hřebeny na všechny druhy srsti,
obvazový materiál a zdravotnické pomůcky, pracovní rukavice
a v neposlední řadě udělají našim čtyřnohým kamarádům radost nové
i staré hračky.
S železnou pravidelností jezdí členové sdružení pomáhat do Zájmově
záchranného chovu Hněvice u Štětí. Další vítanou pomocí je tedy venčení
pejsků i fyzická výpomoc na farmě.
Sběrné místo pro darované předměty do útulku je prozatím na adrese
Uherská 633, Praha 9 – Vinoř. Bližší informace naleznete na stránkách
www.sdruzenitereza.estranky.cz.
Rádi bychom v budoucnu zapojili obyvatele Vinoře do pořádaných
akcí sdružení, a pomohli tak nejedné opuštěné tlapce.
Budeme vděční za jakoukoli nabídnutou pomoc.

Tereza Felklová,
předsedkyně sdružení

ové studio Majky Šulo
b
y
h
vé
Po
zahájení 14. 9. 2011
Tělocvična MŠ (stará škola), Praha 9 – Vinoř

Středa

od 17.15 do 18.10 hod. – TANEC + AKROBACIE
• 5–7 let sportovně taneční hodina
od 18.15 do 19.15 hod. – GRAVID JÓGA
cvičení pro těhotné a po porodu
od 19.30 do 20.30 hod. – BODYSTYLING
posilovací hodina

Čtvrtek od 17.15 do 18.10 hod. – ŠPUNT
• 3–5 let sportovní a taneční přípravka
od 18.00 do 19.00 hod. – SPORTOVNÍ TANEC
A AKROBACIE
od 19.15 do 20.15 hod. – POWER JÓGA
pokročilí

Placená inzerce

Pondělí od 18.00 do 19.00 hod. – ABY ZÁDA NEBOLELA
od 19.15 do 20.15 hod. – POWER JÓGA
mírně pokročilí
od 20.30 do 21.30 hod. – P-CLASS
formování postavy

info tel.: 739 22 60 80

Inzerce ve Vinořském zpravodaji
Ceny inzerce ve Vinořském zpravodaji:
Šířka (mm)

Výška (mm)

Orientace

Cena bez DPH

1/1 A5

128,5

188

na výšku

2 000,- Kč

1/2 A5

128,5

92

na šířku

1 000,- Kč

1/3 A5

128,5

62

na šířku

500,- Kč

1/4 A5

62

92

na výšku

200,- Kč

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

Uzávěrky: 25. 2., 25. 5., 25. 8., 25. 11.

Tel. redakce: 286 851 114

Placená inzerce

Placená inzerce

ADV SERVIS
OPRAVY VOZIDEL
Výměna oleje, brzdových destiček, karosářských dílů, světel, tlumičů,
příprava vozu na STK atd.
PNEUSERVIS
Montáž, opravy a prodej nových a použitých pneu za nízké ceny
na osobní a lehké užitkové vozy, použité pneu skladem, výkup pneu a disků,
veškeré práce spojené s pneuservisem provádíme na profi značkových strojích.
Dle dohody zajistíme i odvoz autovraku.
ZAJIŠTĚNÍ OPRAVY HAVAR. AUT A VYŘÍZENÍ POJIST. UDÁLOSTÍ
MONTÁŽ TAŽNÉHO ZAŘÍZENÍ
ZIMNÍ PŘEZUTÍ OBJEDNÁVEJTE
NA TEL.: 777 232 615, PO DOHODĚ I SOBOTA
NOVÉ PNEU ZNAČEK
Kormoran, Barum, Kleber, Michelin, Nokian, Fulda, Pirelli atd.
Prodáváme a nabízíme široký sortiment výfuků a také nabízíme opravy
a montáž výfuků na veškerá osobní vozidla a lehká nákladní vozidla
od firem Bosal, Walker aj.

Placená inzerce

Dále veškerý sortiment těsnění a zavěšení výfukových tlumičů,
univerzálních a originálních katalyzátorů.

ADV Servis, Ke Mlýnku 535, Vinoř
Po–Pá: 9:00–17:00
Tel.: +420 777 232 615

Placená inzerce

TANEČNÍ KURZY
pro dospělé – KD Letňanka, Praha 9
taneční v páru – zahájení v říjnu 2011
Pondělí
začátečníci
19.00–20.30 hod.
pokročilí
20.30–22.00 hod.
pro děti od 3 let – tanečky pro nejmenší
Pondělí
ZŠ Kbely
15.15–16.00 hod.
Středa
Bublina – Vinoř 10.00–10.45 hod.
pro děti ZŠ – zumba, la-tance, disko
po ZŠ Kbely, čt Ďáblice, út D. Poč. aj.
latin dance pro ženy
Středa
Sluníčko Kbely
20.00–21.15 hod
Čtvrtek
OD Ďáblice
19.00–20.00 hod

Placená inzerce

Hana Jozová D. Tel.: 602 194 636
www.tanecniskola-hit.cz
info@tanecniskola-hit.cz
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Ze života zahrádkářské kolonie ve Vinoři

autoři: M. Kolarová a Ing. Plešinger

