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Slovo 
starosty

Ahoj, Vinořáci,
poslední Slovo starosty v roce
opět přenechávám něžnější-
mu pohlaví, i když letos s ma-
lou změnou. V rámci udržová-
ní a podpory tradic bude mít
tato stránka premiéru a budu
moc rád, když se stane pravid-
lem. 

Na každé vesnici bývávalo zvy-
kem, že se sešli farář, řídící
a rychtář a že společně probra-
li nejen dění ve vesnici, ale
i její další rozvoj. Jsem moc
rád, že jsme tuto tradici ve ves-
nici jménem Vinoř oprášili, že
naše vztahy jsou výborné a že
se scházíme nejen při rozsví-
cení vánočního stromu, ale
třeba i při společném přání
všeho nejlepšího do nového
roku vám všem.

Oslovili jsme i nejstarší Vino-
řáky, protože úcta ke stáří by
měla být samozřejmostí. 

Dětská starostka potom před-
stavuje protipól, mládí, které
je naší budoucností.

Děkuji našim nejstarším obča-
nům, 100leté Lidmile Zema-
nové, 94letému Jaroslavu
Blovskému, faráři Pavlu Jančí-
kovi, řídící Janě Kovářové, ří-
dícímu Alfredu Tellerovi i dět-
ské rychtářce Veronice Kocou-
rové za vynikající spolupráci –
a jménem celého zastupitel-
stva i mých kolegů z fotografie
přeji Vám všem i Vašim zná-
mým příjemné prožití vánoč-
ních svátků a hodně zdraví,
štěstí a úspěchů v novém roce
2012.

Přání P. Jančíka   
Přeji nám všem, aby docháze-
lo k usmíření a dobrému spo-
lužití v rodinách i ve společ-
nosti. Kéž na prvním místě
jsou vztahy k lidem a směřo-
vání k dobrým cílům a potom
teprve podnikání a materiální
hodnoty.

Přání J. Kovářové 
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Přání J. Blovského 

Co bych vám měl přát? Hlavně
hodně zdraví a spokojenost
v životě a hezké vztahy mezi
sebou. To vám přeji jako dlou-
holetý občan Vinoře a její nej-
starší muž.

Přání senátora T. Kladívka

Pohodové svátky a přenesení
vánoční atmosféry i do naší
všední uspěchané doby vám
přeji nejenom jako senátor za
obvod Prahy 9, ale i jako pra-
videlný návštěvník Vinoře.
Vždy mi bylo mezi vámi pří-
jemně a věřím, že tomu bude
i nadále, nejen v roce 2012. 

Slovo starosty nahradí sníh – a právě ten nás
konečně nabudí do té vánoční
pohody. Jak se to vezme… Ne
každý Vánoce vnímá jako po-
hodu, veselí a pocit štěstí.
Já ano a chci si to užívat, co to
jen půjde. Jménem Rady mla-
dých bych Vám všem chtěla
popřát krásné svátky vánoční,
ještě krásnější vstup do nové-
ho roku, ale to nejdůležitější,
buďte hlavně s těmi, které
máte rádi. Nikdo by neměl zů-
stat sám. 

Přání L. Zemanové 

Co nejvíce dětských i dospě-
lých úsměvů, hodně zdraví,
štěstí a přátelství v celém příš-
tím roce.

Přání A. Tellera 

Za sebe i celý učitelský sbor
přeji všem dětem i jejich rodi-
čům hezké svátky a bezproblé-
mový celý školní rok.

Přání V. Kocourové 

Milí Vinořáci,
zdravím Vás, léto uteklo jako
mávnutím proutku. Přišel
podzim, který byl letos oprav-
du krásný, barevný a nápadi-
tý. Ale jeho živost vystřídalo
chmurné počasí a už je tu pro-
sinec. Myslím, že déšť za chvíli

M. Němcová, B. Svoboda, F. Švarc



Místní úřad   
informuje

vybrán bytovou komisí z po-
řadníku žadatelů o byt na zá-
kladě počtu získaných bodů
přidělených dle bodového
hodnocení. Doba nájmu bude
stanovena na 1 rok, s možnos-
tí prodloužení (žádost o pro-
dloužení nájemní smlouvy
musí být podána 90 dnů před
datem ukončení smlouvy), za
nájemné 100 Kč/m2/měsíc.
K nájemnému budou připoč-
teny zálohy na služby a nájem-
né ze zařizovacích předmětů. 

MZ souhlasilo s ukončením
nájemní smlouvy dohodou
k 30. 9. 2011 s nájemcem bytu
č. 1, Mladoboleslavská 514.

Zastupitelstvo MČ Praha-Vi-
noř nesouhlasilo s prodlouže-
ním nájemní smlouvy na byt
č. 6 Bohdanečská 249 s jeho
současnými nájemci. Nájemní
smlouva bude dnem 30. 9.
2011 ukončena. Byt musí být
vrácen MČ Praha-Vinoř nej-
později 17. 10. 2011.

MZ odsouhlsilo změnu roz-
počtu k 31. 8. 2011 dle rozpoč-
tového opatření č. 3/2011 tý-
kající se navýšení rozpočtu
o neinvestiční dotaci pro ško-
lu, neinvestiční dotaci na vy-
tvoření pracovních příležitostí
veřejně prospěšných prací –
duben a květen, uzavření fi-
nančního vypořádání, zvýšení
rozpočtu na rok 2011 o nein-
vestiční dotaci – podíl na da-
ňové povinnosti, převod pří-
spěvku na varhany z VHČ.
Touto úpravou bude rozpočet
navýšen o 1 183 000,- Kč jak
v příjmové, tak i ve výdajové
části rozpočtu. 

MZ souhlasilo s pronájmem
nebytových prostor v čp. 13

části až mezi Podolankou
a Dřevčicemi.

MZ souhlasilo se záměrem
realizace ppp-projektu na reali-
zaci výstavby „Domu služeb“
na p. č. 1162/1 vedle Normy. 

II. Informace starosty

Poděkování za akce organi-
zované o letních prázdninách
– letní školka, divadélka u Dla-
bačů, mezinárodní tábory atd.

III. Připomínky zastupitelů

R. Rytina:
Informoval o přípravě vydá-

ní kalendáře pěti spolků s foto-
grafiemi z akcí rybářů, zahrád-
kářů, baráčníků, myslivců
a dalších vinořských uskupení.

Dotaz na budoucnost Ctěnic-
kého zámku.
reakce starosty: 

Všichni jsou v současné době
ve výpovědi a nebyl určen dal-
ší postup, předpokládá se za-
konzervování, budou probíhat
další jednání, možností by bylo
i převzetí zámku MČ Vinoř.
M. Spěváčková: Výbor pro
kulturu organizuje ples spolků.

IV. Diskuse 
a připomínky občanů

Dotaz na opravy košů, které
se samovolně otevírají a po-
tom jsou vysypané na zemi.
starosta: Otevírání může být
způsobeno špatným uzavře-
ním spodního víka.
K. Janko: Může být poškoze-
no od vandalů, stejně jako vy-
pálené kontejnery a vytlučené
zastávky.
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s geometrickým plánem 1244-
113/20. Usnesení je podkla-
dem pro žádost o dělení po-
zemku 1361/2 pro stavební
odbor ÚMČ Praha 19. 

MZ neodsohlasilo revokaci
usnesení Z126/6/11 týkající
se uložení elektronických ko-
munikací pod názvem Fttx Vi-
noř. Na základě prezentace fir-
my Vidis doporučilo zastupi-
telstvo této firmě jednat
s občany o zájmu o vybudová-
ní těchto sítí a dodat podklady
o výsledcích jednání zastupi-
telstvu. 

MZ souhlasilo s instalací vo-
dorovného značení     /žlutý
pruh/   před nájezdem na
chodník vedoucí ke vchodům
čp. 630 a 631 v ulici Uherská
pro zajištění přístupu vozů zá-
chranného integrovaného sy-
stému. Městská policie bude
požádána o zvýšenou kontrolu
dodržování dopravního znače-
ní ze strany řidičů. 

MZ souhlasilo s pokládkou
kabelu do chodníku v ulici
Chaltická dle PD za navrhova-
né podmínky, že chodník
bude po pokládce v celé své
šířce předlážděn se zárukou
na povrch 5 let. 

MZ revokovalo usnesení
Z143a/6/11 z 23. června 2011
týkající se přidělení bytu č. 2
Mladoboleslavská 13 a násled-
ně souhlasilo s pronájmem
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Místní úřad informuje
bytu 1+1, č. 2 v Křemílkově 245
témuž zájemci. Doba nájmu
bude stanovena na 1 rok od 
1. 10. 2011 do 30. 9. 2012,
s možností prodloužení dle
podmínek stanovených v ná-
jemní smlouvě. Bylo stanoveno
nájemné v souladu se záko-
nem č. 107/2006 Sb. o jedno-
stranném zvyšování nájemné-
ho z bytu, v platném znění.
K nájemnému budou připoč-
teny zálohy na služby a nájem-
né ze zařizovacích předmětů. 

MZ souhlasilo s pronájmem
bytu v čp. 235 v ulici Živanic-
ká nájemci, který byl vybrán
bytovou komisí z pořadníku
žadatelů o byt na základě
počtu získaných bodů přidě-
lených dle bodového hodno-
cení. Doba nájmu bude stano-
vena na 1 rok od 1. 10. 2011
do 30. 9. 2012, s možností
prodloužení (žádost o pro-
dloužení nájemní smlouvy
musí být podána 90 dnů před
datem ukončení smlouvy), za
nájemné v souladu se záko-
nem č. 107/2006 Sb. o jedno-
stranném zvyšování nájem-
ného z bytu, v platném znění.
K nájemnému budou připoč-
teny zálohy na služby a ná-
jemné ze zařizovacích před-
mětů. 

MZ souhlasilo s pronájmem
bytu   č. 7 v ulici Mladobole-
slavská 13 nájemci, který byl

Z 9. zasedání 
Zastupitelstva 
MČ Praha-Vinoř 
ze dne 8. 9. 2011

MZ souhlasilo se zakoupe-
ním 1 solární lampy ESOSTAR
ekonomy a se zabudováním
do ulice Prachovická. Pověřilo
tajemníka ÚMČ zajištěním 
nákupu a instalace lampy do
31. 10. 2011.

MZ souhlasilo s odložením
projednávání návrhu směrni-
ce – Pravidla pro zadávání ve-
řejných zakázek.

I. Nové úkoly 
MZ doporučilo vypracovat

formulář pro žádosti o fin. pří-
spěvek na kulturní, společen-
skou a sportovní činnost, kte-
rý bude přístupný na interne-
tových stránkách a bude
sloužit k podávání žádostí o fi-
nanční příspěvek na činnost.
Termín odevzdávání žádostí
do 31. 10. 2011 na další rok.
Zajištěním vypracování for-
muláře pověřilo zastupitel-
stvo tajemníka úřadu MČ Pra-
ha-Vinoř.

MZ neodsouhlasilo finanční
příspěvek na pedagogického
asistenta pro dítě s diagnózou
porucha autistického spekt-
ra – Aspergerův syndrom. 

MZ souhlasilo s rozdělením
pozemku p. č. 1361/2 v souladu

paní Haně Hořákové za úče-
lem zřízení obchodu s výtvar-
nými a hobby potřebami
a půjčovny výtvarných po-
třeb, ve kterém budou pořádá-
ny také kurzy a semináře spo-
jené především s výtvarnou
tematikou.

MZ souhlasilo s uzavřením
nájemní smlouvy na proná-
jem nebytového prostoru
v čp. 245 o velikosti 7 m2 od 
9. 9. 2011 do 31. 12. 2011 za
nájemné ve výši 1 000,-
Kč/m2/rok (nájemné osvobo-
zeno od DPH), za účelem us-
kladnění knih a drobného ná-
bytku.

MZ souhlasilo se záměrem
prodeje pozemku p. č. 678/c
dle přiloženého geometrické-
ho plánu za nejvyšší nabídnu-
tou cenu, nejméně však za
cenu odhadní. Jedná se o po-
zemek v zástavbě u Ctěnické-
ho zámku. 

MZ souhlasilo s mimořád-
nou odměnou do výše
10  000,- Kč pro L. Z., která
oslavila 17. září významné ži-
votní jubileum – 100 let. 

MZ souhlasilo s předlože-
ným konceptem na údržbu ze-
leně pro rok 2012. Dva zaměs-
tanci úřadu najatí na úklid 
budou provádět vyvážení
košů, sekání trávy, úklid sně-
hu a drobnou údržbu. Na další
práce, jako je kácení stromů,
stříhání živých plotů, výsadba
zeleně a další, budou jednorá-
zově objednávány odborné
firmy. 

MZ neodsouhlasilo doporu-
čení realizace předložené regi-
onální varianty vnějšího
okruhu vedoucí ve vinořské



MZ souhlasilo s rozšířením
příjezdové komunikace k hrob-
nickému domku v ul. Pracho-
vická na p. č. 1121/1 a s připo-
jením hrobnického domku 
(p. č. 1127) k vodovodnímu
řadu a kanalizační a plynové
přípojce na náklady žadatele.

MZ souhlasilo s osazením
nových plastových dveří do
objektu čp. 8 ze strany dvora
a pověřilo tajemníka zasláním
objednávky a zajištěním reali-
zace firmou Vekra v nabídnu-
té ceně 21 605,- Kč vč. DPH,
včetně zednických prací
v ceně cca 5 000,- Kč. 

MZ souhlasilo s rozdělením
pozemku 272/1 a oddělením
vybrané části pro zřízení účelo-
vé komunikace k pozemku
272/3. S odprodejem pozemku
MZ nesouhlasilo. Geometrický
plán rozdělení nechá vypraco-
vat žadatel na své náklady. 
Zastupitelstvo MČ Praha-Vi-
noř pověřuje starostu jedná-
ním s žadatelem o zpevnění
povrchu této části pozemku.

MZ souhlasilo s odsvěřením
pozemku parc. č. 1575/11
v k. ú. Vinoř. Tento pozemek
převezme do své správy od-
bor ochrany prostředí MHMP.

MZ souhlasilo s pronájmem
bytu  č. 1 v novostavbě Mladobo-
leslavská 13 žadateli, který byl
vybrán bytovou komisí z pořad-
níku žadatelů o byt na základě
počtu získaných bodů přiděle-
ných dle bodového hodnocení.
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. 

MZ souhlasilo s pronájmem
bytu   č. 6 (stabilizační byt)
v novostavbě Mladoboleslav-
ská 13 žadatelce, která byla
vybrána bytovou komisí na zá-
kladě doporučení ředitele
školy. Doba nájmu bude sta-
novena na 1 školní rok, s mož-
ností prodloužení, za nájemné
100 Kč/m2/měsíc. K nájemné-
mu budou připočteny zálohy
na služby a nájemné ze zařizo-
vacích předmětů.

MZ souhlasilo s pronájmem
bytu  č. 1 v ulici Mladobole-
slavská 514 paní Radce Suli-
mové, která byla vybrána by-
tovou komisí z pořadníku 
žadatelů o byt. Doba nájmu
bude stanovena na 1 rok od 
1. 11. 2011 do 31. 10. 2012,
s možností prodloužení, za ná-
jemné 100 Kč/m2/měsíc. K ná-
jemnému budou připočteny
zálohy na služby a nájemné ze
zařizovacích předmětů. 

MZ odložilo žádost o pronaj-
mutí pozemku na parkovišti
u KD Norma na prodejní stá-
nek o velikosti 15 m2 za úče-
lem prodeje květin a spotřeb-
ního zboží vzhledem k pláno-
vané akci ppp-projekt –
výstavba domu služeb na tom-
to pozemku.

MZ zrušilo usnesení
Z143d/6/11 z 23. června
2011, kterým byl přidělen
stabilizační byt č. 5 na Mlado-
boleslavské 13 na žádost ná-
jemce.

MZ souhlasilo s umístěním
ornice do lokality v Obůrkách
za účelem vybudování sáňkař-
ského svahu.

MZ souhlasilo s vyhlášením
soutěže „Logo Vinoře“, která

bude zveřejněna na interneto-
vých stránkách i vývěskách.
Soutěž bude probíhat od 1. lis-
topadu 2011 do 31. ledna 2012.
Vyhodnocení bude provedeno
do poloviny dubna 2012.

MZ souhlasilo se jmenová-
ním nových členů rady školy
za úřad: K. Janko a J. Krajl. 

MZ souhlasí s vyřazením ne-
aktualizované žádosti o byt
z pořadníku žadatelů.

III. Informace starosty

ZŠ: rekonstrukce výrazně
zlepšila prostředí staré školy,
velkou změnou bylo odstraně-
ní vstupních dveří, které byly
nahrazeny oknem. Kromě re-
konstrukce je potřeba řada
dalších oprav – výměna kotlů,
oprava střechy nad šatnami,
sanace nové školy, dokončení
zahrady na staré škole a její
vybavení, rekonstrukce ku-
chyně.

Plánována je instalace lavi-
ček a košů.

Výstavba Zámecký dvůr:
proběhla prezentace projektu,
nový návrh je na 209 bytů
oproti původním 240.

Novela zákona o hl. městě
Praze – snaha rušit malé MČ.
Náš zájem je naopak nerušit
a ubrat pravomoci MHMP. 

Možnost privatizace nájem-
ních bytů.

IV. Připomínky zastupitelů

M. Brothánková: 
- Nutnost přisvětlení přecho-
du mezi trafikou a pekař-
stvím, v ranních hodinách vel-
mi nebezpečný.
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p. Lichtenbergová: Doporu-
čuje, aby se po Vinoři pohybo-
vala MP i v pozdějších hodi-
nách.
starosta: Je nárokována, bo-
hužel nejsme nadřízení MP
a nemůžeme je úkolovat.
K. Janko: Je potřeba, aby
i občané volali na policii, když
jsou svědkem nějaké trestné
činnosti, doporučujeme volat,
aby na policii existovaly zá-
znamy; na problémová místa
s opakujícími se trestnými
činy se policie více zaměří.

Dotaz na vlastnictví zastávek
a jejich opravy (možnost řeše-
ní výplně jiným způsobem
než sklem).
starosta: U hřbitova je za-
stávka ve vlastnictví Vinoře,
u Normy je DP hl. m. Prahy, je
nutné řešit.
K. Janko: Výplň by mohla
být řešena i jiným materi-
álem.
starosta: Jednání s firmami,
které vylepují plakáty, zda by
nezafinancovaly opravu.

Dotaz na realizaci koupaliště
ve Vinoři, vzhledem k velké-
mu množství rybníků.
starosta: Dříve bývalo kou-
pání V Obůrkách, po revitali-
zaci byl vydán naprostý zákaz
koupání, Ctěnický rybník je
ve vlastnictví pozemkového
fondu a Praha jej nechce vy-
koupit, rybník V Obůrkách je
obklopen pozemky ve vlast-
nictví Lesů ČR a je pozemko-
vého fondu, v pronájmu rybá-
řů. Celkem máme 7 a půl ryb-
níka, bohužel ani jeden z nich
není ve vlastnictví Vinoře,

abychom ho mohli využít na-
příklad ke koupání.

Upozornění na nepřehled-
nost přechodu u staré školy
(nové školky). Při přecházení
nejsou vidět auta jedoucí od
Radonic a zároveň ani přijíž-
dějící auta nevidí přecházející
chodce; ve výhledu překáží
keře rostoucí kolem sochy.

Upozornění na parkování
aut při pořádání akcí na Hof-
manově dvoře, auta parkují
i na trávnících, nutná kontrola
MP.

Upozornění na nebezpečný
výjezd z Živanické na Mlado-
boleslavskou, kde je umístěn
stroj na výkopy.
starosta: Nejlepším řešením
bude odstranění keřového po-
rostu a osetí travou.
– MP kontroluje a již několikrát
bylo parkování pokutováno.
– Pouze dočasně umístěné
stroje, které provádí výkop ke
kabelovému vedení Pragonet.
K. Janko: Na tuto křižovatku
bylo umístěno zrcadlo, bohu-
žel špatně.
– O prázdninách jsme měli za-
půjčený ukazatel rychlosti od
ČVUT, byl umístěn u Dlabačů,
v Klenovské a v Bohdaneč-
ské; Mladoboleslavská měla
rekord v rychlosti 167 km na
přikázané 40 a četnost auto-
mobilů v jednom směru byla
11  000 aut/den, a to bylo
v létě; v Klenovské na 30 bylo
98 km, Bohdanečská cca 
56 km; četnost vozidel byla asi
5 000–6 000 aut/den u obou
komunikací.
– Opětovné upozornění na
rychlost vozidel v Opočínské.

– Během 4 let poškození auta
na Vinořském náměstí, přeře-
zaná hadička, několikrát pro-
vrtaná nádrž; je třeba hlásit,
aby bylo zaznamenáno.

Z 10. zasedání 
Zastupitelstva 
MČ Praha-Vinoř 
ze dne 20. 10. 2011

I. Úkoly z minulých 
zastupitelstev:

MZ vzalo na vědomí Směrnici
č.2/2011 – Pravidla pro zadává-
ní veřejných zakázek MČ Praha-
-Vinoř a doporučilo přijmout
původní návrh předložený fi-
nančním výborem v červnu
2011 jako příloha zápisu z kon-
troly, vypracovaný J. Ducháč-
kem a finančním výborem.

II. Nové úkoly

MZ odsouhlasilo plán inven-
tarizace na rok 2011.

MZ souhlasilo se změnou roz-
počtu k 31. 10. 2011 dle  roz-
počtového opatření č. 4/2011,
týkající se neinvestiční dotace
ze státního rozpočtu Úřadu
práce hl. m. Prahy – projekt
Lidské zdroje, posílení rozpoč-
tu příspěvkových organizací
a přesunů v rozpočtu dle sku-
tečného čerpání. Touto úpra-
vou bude rozpočet navýšen
o 21 900,- Kč jak v příjmové,
tak ve výdajové části rozpočtu. 

MZ souhlasilo s navýšením
rozpočtu ZŠ a MŠ Praha-Vinoř
o částku 200 000,- Kč na pro-
vozní náklady zrekonstruova-
ných 2 tříd MŠ na Vinořském
náměstí.
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MZ schválilo příspěvek ve
výši 1 000,- Kč pro občanské
sdružení Pontes na pořádání
mikulášské besídky.

MZ odsouhlasilo finanční
příspěvek na koncert v ZŠ, ko-
naný dne 1. 12. 2011, ve výši 
4 000,- Kč.

MZ nesouhlasilo s příspěv-
kem ve výši 250 000,- Kč pro
Stavebniny Dlabač na vybu-
dování další části naučné
stezky.

MZ schválilo finanční část-
ku ve výši 5 000,- Kč na čin-
nost Mysliveckého sdružení
Satalice-Vinoř.

MZ nesouhlasilo s tím, aby fi-
nanční prostředky získané za
rok 2012 z pronájmu za umís-
tění vysílače na fotbalovém
hřišti ve výši 112 000,- Kč byly
převedeny na Sokol Vinoř. 

MZ souhlasilo s pronájmem
bytu   č. 5 (stabilizační byt)
v novostavbě Mladoboleslav-
ská 13 paní Petře Gryčové,
která byla vybrána bytovou
komisí na základě doporučení
ředitele školy. Doba nájmu

bude stanovena na 1 školní
rok, s možností prodloužení,
za nájemné 100 Kč/m2/měsíc.
K nájemnému budou připoč-
teny zálohy na služby a nájem-
né ze zařizovacích předmětů. 

MZ souhlasilo s prodlouže-
ním nájemní smlouvy na byt
č. 8, Křemílkova 245, Praha 9
– Vinoř, od 1. 12. 2011 do 
30. 11. 2012.

MZ vzalo na vědomí dopis
s připomínkami MČ Praha-Vi-
noř ohledně využití Ctěnické-
ho zámku.

MZ nesouhlasilo se změnou
územního plánu na parc. č. 706.

MZ souhlasilo se zřízením
úplatného věcného břemene
k částem pozemků parc. č. 10
a 165/1 vše v k. ú. Vinoř s hod-
notou stanovenou znaleckým
posudkem nebo cenou práva
podle cenového předpisu –
částkou 10  000,- Kč bez DPH,
a pověřilo starostu podepsá-
ním příslušné smlouvy do 
31. 3. 2012.

MZ souhlasilo se změnou zá-
pisu v katastru nemovitostí

k pozemku p. č. 122/3 v k. ú.
Jenštejn, jeho id. 1/2, a pově-
řilo starostu podepsáním pří-
slušných listin. 

MZ nesouhlasilo se snížením
nájemného za umístění re-
klamního zařízení na budově
Bohdanečská 400 z 21 074,- Kč
na 13 000,- Kč/rok bez DPH.

MZ vzalo na vědomí neuspo-
kojivý stav školní kuchyně
a pověřilo starostu MČ Praha-
-Vinoř, aby pokračoval v jed-
náních s MHMP o poskytnutí
dotace. 

MZ nesouhlasilo se změnou
statutu neuvolněného místo-
starosty K. Janka na uvolněné-
ho místostarostu a nezrušilo
funkci tajemníka.

IV. Informace starosty

Informace o změnách mezi
radními na MHMP.

Golf: podpora golfu mezi 
Vinoří a Kbely Výborem pro
sport a volnočasové aktivity
na MHMP, návrh smlouvy na
dobu určitou na pronájem
pozemku na golf.

Informace o zakázkách vyš-
ších než 100 tis. Kč.

V. Připomínky zastupitelů

M. Brothánková: 
Informace o volbách do školní

rady. Za rodiče byly zvoleny
Markéta Kotková a Magdaléna
Rytinová, za úřad Karel Janko
a Jaroslav Krajl, za školu Marie
Brothánková a Iva Křemenová.
Poděkování paní Markétě Killin-
gerové a panu Ing. Josefu Doub-
kovi za působení ve školní radě
(zástupci rodičů) a paní Markétě
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V. Diskuse a připomínky
občanů

dotaz na termín případné
privatizace obecních bytů
reakce starosty: 
Bude proveden průzkum mezi
nájemníky. Muselo by se vy-
tvořit družstvo, kterému by se
byty odprodaly. Vyhlídka nej-
méně na rok.

dotaz na možné řešení křižo-
vatky Mladoboleslavská, Živa-
nická, Bohdanečská, vzhle-
dem k její nebezpečnosti (dvě
vážné havárie během 1 týd-
ne). V dopravní špičce neprů-
jezdná. Ve Kbelích je několik
semaforů, zpomalovacích re-
tardérů atd., Vinoř nemá nic.
Dotaz, zda by byla řešením pe-
tice občanů.

dotaz na termín vybudování
zastávky u Vinořského zámku
reakce starosty:
Projekt na vybudování sema-
foru je vypracován s rozpoč-
tem 3,5 mil. Kč, firma ZAVOS
žádá magistrát, bohužel ne-
jsou peníze na vybudování.
Dalším možným řešením se je-
vil kruhový objezd Chaltická
a Mladoboleslavská, opět váz-
ne na financích. Nejsem pře-
svědčen, že semafor situaci
vyřeší. Dle mého názoru to
není o značkách, ale přede-
vším o lidech a rychlosti
a způsobu jízdy.

dotaz na termín vybudování
zastávky u Vinořského zámku
reakce starosty:
V současné době se hledá nej-
vhodnější místo, vybudování
zastávky u zámku je závislé

cca na 8 organizacích, které se
musí vyjádřit a musí to schvá-
lit. Odbor dopravy bohužel
vyjádřil zamítavé stanovisko.
Navrhněte vhodné místo pro
umístění zastávky. První ná-
vrh byl u zámecké zdi, kde by
byla současně opravena i zá-
mecká zeď a zastávka ve dru-
hém směru za Ekospolem,
další možnost byla umístit za-
stávku podél domů u Semtín-
ské ulice. Dotáhnout zastávku
do územního řízení bude tr-
vat minimálně rok.
J. Ducháček navrhl poslat
dopisy na všechny dotčené
instituce i na primátora.

dotaz na zrcadlo umístěné
na křižovatce Bohdanečská –
Mladoboleslavská, není v něm
nic vidět, naopak je nebezpeč-
né, protože přijíždějící auto je
vidět v okamžiku, kdy je už
pár metrů před křižovatkou
reakce starosty: 
Zrcadlo bylo původně nainsta-
lováno tak, že v něm nebylo vi-
dět vůbec nic, nyní je údajně
namontováno přesně podle
předpisů.

dotaz na chodník u parkoviš-
tě před farou
reakce starosty:
O vybudování chodníku u fary
se pokusíme.
K. Janko: Zrcadlo je údajně
nainstalováno dle norem.
J. Ducháček: odeslat písem-
nou stížnost na instalaci.

Z 11. zasedání 
Zastupitelstva 
MČ Praha-Vinoř 
ze dne 28. 11. 2011 

I. Zprávy z MHMP

Změny na místech radních
(radního pro školství Vainerta
nahradila radní pro školství
a sport Chudomelová, radním
pro kulturu se stal pan Novot-
ný).

Primátor zůstává společně
s většinou radních.

Rozpočet je velmi osekaný,
velké akce, které již běží, např.
tunel Blanka a další, musí být
dokončeny přednostně.

II. Úkoly z minulých zastu-
pitelstev 

MZ nesouhlasilo s bezplat-
ným převodem povrchu komu-
nikace na p. č. 1537, 1538/1
a 1538/2 na MČ Praha-Vinoř. 

III. Nové úkoly

MZ souhlasilo se změnou roz-
počtu k 30. 11. 2011 dle  roz-
počtového opatření č. 5/2011
na dokrytí akce Mladoboleslav-
ská 13 dle vysoutěžené ceny.
Touto úpravou bude rozpočet
navýšen o 2 200 tis. Kč jak
v příjmové, tak i ve výdajové
části rozpočtu. 

MZ vzalo na vědomí zprávu
finančního výboru.

MZ souhlasilo s návrhem
rozpočtu na rok 2012 a uložilo
tajemníkovi ÚMČ Praha-Vinoř
zveřejnit návrh rozpočtu na
úřední desce.

MZ souhlasilo s předlože-
ným návrhem rozpočtu za
VHČ MČ Praha-Vinoř na rok
2012 a uložilo tajemníkovi
ÚMČ Praha-Vinoř zveřejnit ná-
vrh rozpočtu na úřední desce.

8



Děkujeme:
Poděkování panu J. Jirků za
opravu propadlého chodníku
v Mikulovické ulici.
Poděkování dětem za hrabání
listí.

Poděkování všem, kdo se sta-
rají o obecní majetek.

Zpráva o činnosti 2011

Dovoluji si Vám předložit
zprávu o činnosti za první rok
volebního období, za rok

2011. Tuto činnost je třeba po-
rovnat s naším Programovým
prohlášením rozvoje Městské
části Praha-Vinoř pro léta
2010–2015, které je i na na-
šich internetových stránkách
www.praha-vinor.cz.

Bod 1 v Progr. prohlášení:
Efektivní organizace a admini-
strativa obce, informovanost,
komunikace s občany. Celkem
14 bodů, splněno 8. Úřad pra-
cuje efektivně, do činnosti
obce se aktivně zapojuje Rada
mladých. Je nová úřední de-
ska, zápisy ze zasedání zastu-
pitelů jsou zveřejňovány na
netu. Vinořský zpravodaj je
vydáván ve vyšším nákladu
i větším rozsahu, připravují se
další propagační materiály
o Vinoři. Je praktikována i ve-
řejná prezentace větších pro-
jektů. V přípravě jsou další
služby pro veřejnost, jako je
např. zveřejnění veškerých za-
kázek od hodnoty 1 Kč na in-
ternetových stránkách.

Bod 2 v Progr. prohlášení:
Veřejný pořádek a bezpečnost.
Celkem 8 bodů, splněny 2,
podařila se realizace osvětlení
v Prachovické a 1 retardéru
v Moravanské ulici. 

Bod 3 v Progr. prohlášení:
Sociální a zdravotní program. 
Celkem 10 bodů, 4 splněny, vý-
raznou novinkou je otevření
druhé ordinace dětské lékařky. 

Bod 4 v Progr. prohlášení:
Školství a volný čas. Celkem 15
bodů, 10 splněno. Otázka škol-
ství je pro nás prioritní záleži-
tostí a ve spolupráci s ředitelem
školy a ředitelkou školky se po-
dařily investiční akce mimořád-
ného rozsahu: rekonstrukce
staré školy a využití přízemí na
mateřskou školku, revitalizace
staré zahrady, modernizace stá-
vající MŠ, doplnění výbavy ku-
chyně, umožnění provozu pře-
zletické školky, rozšíření provo-
zu školky i na část prázdnin,
odvlhčení nové školy, nová tělo-
cvična ve staré škole. Vynikající
je i mezinárodní spolupráce
a společné prázdninové pobyty
našich dětí u nás i v zahraničí.
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Imramovské a panu Václavu 
Rohovi, kteří zastupovali ÚMČ.
M. Spěváčková:

Informace o termínech koná-
ní adventních koncertů a vá-
nočních trhů.
K. Janko:

Ctěnice – jednání s panem
Novotným ohledně našeho zá-
jmu o další provoz Ctěnic.
Snaha o opětovné otevření na
jaře 2012.

Mladoboleslavská 13 – navý-
šení rozpočtu vzhledem
k tomu, že soutěž na zhotovení
byla vypsána jen na projekto-
vou dokumentaci pro ÚR (ne
na prováděcí dokumentaci).

Čistička odp. vod – v příštím
roce zvýšení kapacity (výstav-
ba dalších nádrží).

VI. Diskuse a připomínky
občanů

p. Biskup: 
Upozornil na opomenuté hla-

sování o původním návrhu
v posledním bodu jednání
a v nehlasování o odložení
bodu 201/11/11.
reakce L. Turnerová:

Vzhledem k tomu, že bod
201/11/11 byl odložen a bude
projednáván na příštím jedná-
ní, nepovažovala nehlasování
o odložení za závažnou chybu.
Nehlasování o původním ná-
vrhu u posledního bodu je
skutečně pochybením.
p. Vlasák:

Dotaz na dopravní obslužnost,
umístění retardérů a měřičů.

Dotaz na bezpečnost dětí,
které budou muset v příštím
roce chodit do školy na Vinoř-
ské náměstí.

reakce starosty:
Ohledně hlasování došlo k po-

chybení, které lze napravit tím,
že se k hlasování vrátíme hned
nebo na příštím jednání zastu-
pitelstva. (zastupitelé neodsou-
hlasili ani jednu z variant) 

Při výstavbě přístavby nové
školy se nepředpokládal tak
velký nárůst obyvatel, pro
bezpečnost dětí budeme umis-
ťovat v ranních hodinách na
přechod strážníky, pokusíme
se o instalaci měřiče rychlosti.

Soutěž 
LOGO VINOŘE

Podmínky soutěže:
1) Každý účastník bere na vě-
domí, že v případě výhry po-
stupuje bezplatně autorská
práva k užívání tohoto loga na
všech materiálech MČ.
2) Logo by mělo respektovat
základní barvy Vinoře (žlutá,
modrá, zelená).
3) Návrhy je možné doručit
v době od 1. 11. 2011 do 31. 1.
2012 na ÚMČ Praha-Vinoř v obál-
ce s označením „Logo Vinoře“
a jménem a adresou autora.
4) V únoru vybere zastupitel-
stvo na svém zasedání maxi-
málně 10 návrhů, které budou
zveřejněny společně s hlaso-
vacím lístkem v jarním Vinoř-
ském zpravodaji. Vyplněné
hlasovací lístky musí být doru-
čeny do termínu uvedeného
na tomto lístku do zapečetě-
ných uren umístěných na
ÚMČ Praha-Vinoř, v ZŠ Vinoř,
v infocentru Na Rychtě v Chal-
tické ulici a v KVC Vincent.
5) Autor vítězného loga obdrží
odměnu ve výši 3 000,- Kč.

Vážení spoluobčané,
pomůžete nám?

V některém z minulých čísel Vi-
nořského zpravodaje jsme při-
nesli krátkou vzpomínku na je-
diného občana Vinoře židovské
národnosti pana Huga Dubské-
ho. Přednedávnem se podařilo
panu Robertu Rytinovi najít ně-
kolik zpřesňujících údajů.

Víme, že se narodil 8. listopadu
1866, ale nevíme kde, je-li vi-
nořský rodák, nebo se do Vino-
ře přestěhoval. Údajně byl krej-
čím a svoje krejčovství provo-
zoval v Praze. Ve Vinoři podle
sdělení již zemřelého p. Šefčíka
bydlel v domě čp. 395, ale ne-
máme potvrzeno, zda dům po-
stavil, nebo zde bydlel v náj-
mu. Víme, že byl vozíčkář, ale
nevíme nic o jeho rodině ani
o tom, kdo se o něj staral. Od-
sunut do Terezína byl trans-
portem Cc. č. 3330 20. listopa-
du 1942 a zahynul zde již 
17. prosince 1942. Moc prosí-
me o poskytnutí jakékoliv in-
formace, abychom mohli in-
formace o jeho životě a úmrtí
zpracovat do ucelené zprávy
a založit do archivu.

Prosíme, abyste případné zprá-
vy a informace předali na ÚMČ
Praha-Vinoř nebo přímo místní-
mu kronikáři – Chaltická 539,
bývalá prodejna plynu.

Pan Dubský je obětí holokaus-
tu a plně si zaslouží, aby se mu
dostalo stejné úcty jako všem
dalším obětem druhé světové
války.  

/ fi /
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Jako každý rok bude zajištěn standardní svoz směsného 

i tříděného odpadu v období vánočních a novoročních svátků 

na území hl. m. Prahy. Program svozu bude zorganizován tak, 

aby nedocházelo k přeplnění nádob a nevznikal kolem nich nepořádek. 

Na Štědrý den a na Silvestra bude svoz odpadu zajištěn dle sobotních programů. 
Od 25. 12. do 31. 12. 2011 již bude zajištěna normální pracovní směna a odvoz
směsného odpadu bude probíhat dle příslušných svozových programů, tedy jako
v běžných všedních dnech. Na Nový rok bude zajištěn nadstandardní svoz odpadu
z kritických míst vysoké zástavby (sídliště). U tříděného odpadu bude ve dnech 
19.–31. 12. 2011 proveden mimořádný svoz skla a jinak bude vše probíhat také 
dle příslušných svozových programů.

Svoz směsného odpadu:

24. 12. 2011 normální svoz odpadu dle sobotních programů
25. 12. 2011 normální svoz dle nedělních programů
26. 12. 2011 normální svoz dle pondělních programů
27.–30. 12. 2011 normální pracovní směny, svoz dle příslušných 

svozových programů 
31. 12. 2011 normální svoz odpadu dle sobotních programů
1. 1. 2012 normální svoz dle nedělních programů

Svoz tříděného odpadu:

24. 12. 2011 normální svoz v rozsahu sobotních programů
25. 12. 2011 normální svoz v rozsahu nedělních programů
26. 12. 2011 normální svoz v rozsahu pondělních programů
19.–31. 12. 2011 mimořádný svoz skla (1 odvoz navíc), jinak odvoz dle 

příslušných svozových programů
1. 1. 2012 normální svoz dle nedělních programů 

Svoz vánočních stromků

Volně odložené vánoční stromky u nádob se směsným komunálním odpadem
budou odváženy při pravidelném svozu od 25. 12. 2011 do 28. 2. 2012. Prosíme
občany, aby vánoční stromky odkládali vedle nádob na směsný komunální odpad,
aby nedocházelo ke snižování kapacity objemu nádob pro ostatní odpad. Vánoční
stromky nepatří na stanoviště separovaného odpadu ani na stanoviště nádob
směsného komunálního odpadu umístěných v domech, popřípadě vnitroblocích,
kde se provádí vynáška nádob přes prostory objektu. V tomto případě odkládejte
vánoční stromky před objekt, na místo přistavení nádob k výsypu.

SVOZ ODPADU  
BĚHEM VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
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Bod 5 v Progr. prohlášení:
Bydlení.
Ze 4 bodů 1 splněn, zato in-
vestičně nejnáročnější – vý-
stavba 7 bytů. 

Bod 6 v Progr. prohlášení:
Sport a spolky. Ze 6 bodů spl-
něny 2, spolková činnost se

úspěšně rozvíjí, nádherné
jsou výstavy Zahrádkářů, prá-
ce ostatních spolků je rovněž
perfektní. Příští rok budeme
slavit kulatá výročí některých
z nich. 

Bod 7 v Progr. prohlášení:
Životní prostředí. Celkem 12
bodů, 8 splněno. Velikou změ-
nou je instalace vlastních
technických služeb na údržbu
našeho okolí, zvýšil se počet
laviček i odpadkových košů, je
zajištěna likvidace černých
skládek, pokračujeme v nauč-
né stezce, v přípravě je revita-

lizace Cukrovarského rybní-
ka, bylo vysázeno velké množ-
ství nových stromů. 

Bod 8 v Progr. prohlášení
Podnikání a služby. Celkem 7
bodů, 2 splněny. Nedaří se
zpřístupnit Vinořský zámek,
podařilo se sjednocení nejniž-
ších nájmů z nebytových pro-
stor a daří se i spolupráce
s místními podnikateli.  

Bod 9 v Progr. prohlášení
Dopravní infrastruktura. Cel-
kem 12 bodů, 2 splněny, je
zpracován projekt na obchvat
Vinoře, nedaří se realizace
chodníků a opatření na zklid-
nění hlavních tahů. Bylo insta-
lováno zrcadlo na křižovatku
Mladoboleslavská – Živanická. 

Plán investic: celkem 11 in-
vestičních záměrů, 4 nejrozsá-
hlejší splněny. 

1. Rekonstrukce a odvlhčení
staré školy, využití přízemí
na MŠ – stěžejní akce voleb-
ního programu je splněna. 

2. Výstavba 7 bytů Mladobole-
slavská 13 – splněno. 

3. Rekonstrukce sociálek ve sta-
ré školce – splněno částečně,
dokončeno bude 2012. 

4. Odvlhčení staré školy – spl-
něno. 

Je zpracován projekt na více-
účelové hřiště v Podskalí, pro-
bíhá územní řízení, byl zajiš-
těn převod pozemku pro roz-
šíření sportovního areálu na
Vinoř. Dále probíhá územní ří-
zení na realizaci autobusové
zastávky Vinoř.

Vážení Vinořáci,
z celkových 99 (minulé období
66) bodů Programu rozvoje je
45 splněno, na ostatních, ale
i nových se dále pracuje. Vysoce
hodnotím služby úřadu a infor-
movanost občanů včetně inter-
netové prezentace. Vysoko je
třeba také hodnotit spolkovou
činnost, mezinárodní spoluprá-
ci a zapojení všech věkových
skupin do veřejného života.
Zřejmě se nám kvůli finanční
krizi už nepodaří tento úspěšný
rok zopakovat, přesto se ale jis-
tě o to všichni budeme snažit.
Důležité je i celkové zlepšení
čistoty životního prostředí, sna-
žíme se také o zlepšování vzá-
jemných přátelských vztahů.

Děkuji všem zastupitelům, čle-
nům výborů a komisí i dobro-
volným pracovníkům, bez nichž
by toto vše nebylo možné.

Fr. Švarc



V čekárně u lékaře se můžete se-
známit s novou maminkou ze
Sídliště Uniga, na hřišti poznat
nové rodiny ze sídliště Na Dlou-
hých a na návštěvu se můžete
vypravit za kamarády do nových
bytových domů Ekospolu. Vinoř
se v posledních letech rozrostla
o nové obytné lokality bytových
domů a řadových domků. Nově
příchozí do Vinoře láká vidina
bydlení v příjemné lokalitě blíz-
ko přírody. Starousedlíci se na
nově příchozí možná dívají
s kapkou nedůvěry… Náš životní
prostor nekončí zdí našeho bytu
či plotem našeho domku. Snad
každý z nás má skrytou potřebu
žít v místě, které je v současné
uspěchané a uzavřené době lid-
štější a solidárnější. 
Pojďme se v novém seriálu blí-
že seznámit s novými sousedy,
ale i se starousedlíky a přibliž-
me si místopis lokalit ve Vinoři.
Je to způsob, jak najít přátele
mezi těmi, kdo bydlí hned ve-
dle nás, a učinit tak svůj životní
prostor příjemnější. Sérii za-
čneme představením nejmladší
výstavby a časem se v seriálu
dostaneme až k historicky nej-
starším obytným celkům ve Vi-
noři. Jednotlivé lokality nám
představí jejich obyvatelé.

Díl první 
– „Pod Žabokřikem“
(ulice Lipoltická, 
Stojická)
Ještě v roce 2009 mohli obyva-
telé ulice V Žabokřiku při pohle-
du z okna severním směrem po-
hlédnout na divoce zarostlou
nivu Ctěnického potoka. Biotop
ropuch zelených i jiných živoči-
chů obývajících divoký mokřad
však narušil na dva roky develo-
per Moravská stavební. Byť se
ve Vinoři traduje, že „žádný sta-
rousedlík by v Žabokřiku kvůli
spodní vodě nestavěl“, develo-
per měl pozemky a svůj plán vy-
budovat dvanáct rodinných 
domků a devatenáct řadových

domů. Za dva roky vznikla nová
ulice Lipoltická s řadovými
domy, která je paralelní s ulicí
V Žabokřiku, a nová ulice Stojic-
ká se samostatnými domy. Zá-
kladní archeologický průzkum
lokality před započetím stavby
odhalil pozůstatky obydlení
z mladší i starší doby bronzové
a pod domy v ulici Stojická bylo
odkryto pohřebiště z 10. století.
Snad má místo dobrého „du-
cha“, když se tu i dříve tábořilo. 

V zimě 2011 se do řadových 
domků začali stěhovat noví oby-
vatelé. Jak vnímají Vinoř po
roce bydlení? Z malé ankety se
dozvídáme toto: Téměř všichni

Ze života
VinořeZe života Vinoře

Vinoř 
internationalVinoř international
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V sobotu 26. 11. 2011 jsme
podnikli výlet do bavorského
města Regensburg. Zájem
o zájezd předčil naše očekává-
ní, autobus byl zaplněný do
posledního místa. Odjížděli
jsme v 6.45 od budovy ZŠ Pra-
ha 9 – Vinoř, vydali jsme se
směrem na Plzeň, Rozvadov,
udělali jsme krátkou přestáv-
ku nedaleko českých hranic
a v 10.45 jsme zaparkovali
v Regensburgu. Následoval in-
dividuální program – krátkou
procházkou podél Dunaje
jsme se dostali do historické-
ho centra Regensburgu. Histo-
rické centrum je od roku

2006 zapsáno na Seznamu
světového dědictví UNESCO.
Od čtvrtka 24. 11. 2011 probí-

hají v centru adventní trhy.
Největší trh je na náměstí 
Neupfarrplatz, nedaleko ka-
tedrály sv. Petra. Tradiční Lu-
kréciin trh probíhá na neda-
lekém náměstí Haidplatz
a Kohlenmarkt. Mnozí navští-
vili majestátní katedrálu sv.
Petra, prošli se po gotickém
kamenném mostě z 12. stole-
tí. Ochutnali jsme místní spe-
ciality – bramborák podáva-
ný se zelím, cibulí a špekem,
půlmetrovou klobásu… Někte-
ří navštívili známé nákupní
centrum Donau Einkaufszen-
trum. S Regensburgem jsme
se rozloučili v 16.30. Do Vino-
ře jsme plni dojmů přijeli ko-
lem 20.30. 

Hana Srnová
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Vánoční zájezd do Regensburgu Znáte své 
sousedy a místopis Vinoře?



jaře a o termínu jejího konání
budeme včas informovat. Srdeč-
ně vás na ni ale už teď zveme,
a pokud máte konkrétní nápady
či tipy na dobré vybavení, bude-
me rádi, když nám o nich dáte
vědět na rodina@praha-vinor.cz.

Bazar je organizován dobrovol-
nicky, a tak se na tomto místě
sluší poděkovat (v abecedním
pořadí) Johaně Benešové, Ivetě
Boušové, Jiřině Dlabačové,
Věře Kučerové, Gábině Klud-
ské, Lucce a Leontince Kurzo-
vým, Hance Malíkové, Lence Mí-
kové a Katce, Sáře a Davidovi
Řepovým za energii a čas, který
organizaci věnovali. Dík patří
také vedení školy za zapůjčení
školní jídelny.

Semináře pro rodiče
V říjnu a listopadu se ve Vincen-
tu konaly dva semináře pořáda-
né komisí pro podporu rodin:
Eva Labusová provedla 13 účast-
níků tématem pozitivního rodi-
čovství, na seminář Marušky No-
vákové s názvem „Odměna,
nebo trest? Pochvala, nebo oce-

nění“ si vyhradilo volný večer
22 rodičů. 

Témata seminářů se do velké
míry prolínala. Přednáška Evy
Labusové představila širší kon-
text rodičovství a úskalí, která
na rodiče při výchově potomků

číhají – třeba snaha být „doko-
nalým“ rodičem nebo záměna
rodičovství za servis, který dě-
tem poskytujeme (ať už v tom
smyslu, že dětem v dobré víře
„sloužíme“ bez ohledu na své
vlastní potřeby, nebo tak, že
místo posilování vzájemného
vztahu dětem zaplníme volný

čas spoustou kroužků a aktivit).
Maruška Nováková mluvila
konkrétněji o tom, jakým způ-
sobem vést děti k poslušnosti
a jak jejich chování usměrňo-
vat tak, aby z nich vyrostli 
nejen sebevědomí lidé, kteří se
umějí prosadit (jak si to asi
přeje většina rodičů), ale také
lidé, kteří jsou empatičtí
a umějí své potřeby v zájmu
druhých čas od času upozadit.
Oba semináře byly plné prak-
tických příkladů a rodiče měli
také na obou z nich možnost se
ptát a konzultovat své konkrét-
ní pochybnosti a zkušenosti.
Na jaro plánujeme pokračová-
ní s tím, že témata seminářů
vzejdou z hlasování účastníků
těch podzimních...

Eva M. Hejzlarová,
předsedkyně komise 

pro podporu rodin
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si chválí příjemné „vesnické“ kli-
ma, neobvyklé v metropoli, kte-
ré přináší příjemné sousedské
a mezilidské vztahy. Vinoř je
mile překvapila dobrou občan-
skou infrastrukturou (existence
lékárny, restaurací, školky),
a hlavně přírodou – mnoho no-
vousedlíků si pochvaluje mož-
nost aktivní relaxace jízdou na
kole či procházkami kolem ryb-
níků nebo ve ctěnickém areálu.
O osud Ctěnického zámku
a parku teď mají všichni obavy.
A co noví obyvatelé nejvíce po-
strádají? Je podle nich škoda, že
Vinoř nemá cyklistické či pěší
spojení s Kbely; pro malé capar-
ty chybí ve Vinoři lépe vybave-
né dětské hřiště. Jako návrat do
starých časů vnímají úroveň
kultury prodeje v Normě.

Za rok strávený v ulici Lipoltic-
ká jsme se vzájemně seznámili
při několika společných brigá-
dách a opékání špekáčků. Rádi
bychom, aby naše ulice přispě-
la do ovzduší Vinoře nejen přá-
telskou atmosférou, ale také
kyslíkem. Společně jsme zapla-

tili výsadbu osmi vzrostlých ja-
vorů do ostrůvků vedle chodní-
ku. Není nám lhostejné ani oko-
lí ulice, které developer pone-
chal poměrně neutěšené.
V průběhu tří víkendů jsme si
zavzpomínali na dřívější akce Z,
vzali jsme do rukou hrábě, ko-
lečka a pokusili se alespoň tro-
chu okolní terén upravit. Bude-
me rádi, pokud naši lokalitu Vi-
noř „přijme“, a těšíme se na
přátelské soužití se sousedy.

L. Paterová

Bazar nás oblékl 
na zimu a možná 
pomůže vylepšit 
i dětské hřiště!  
Na (pod)zimním bazaru dětské-
ho i dospěláckého oblečení, kte-
rý proběhl v pátek a sobotu 14.
a 15. října v jídelně základní ško-
ly ve Vinoři, bylo navzdory pa-
ralelně probíhajícím bazarům
ve Kbelích a Satalicích plno – jak
na stolech obložených nejrůz-
nějším oblečením, hračkami
a botami, tak i co se týče náv-
štěvnosti. K dispozici byl i tento-
krát dětský koutek s ohrádkou
a hračkami, díky kterému získa-
la řada dospělých – místních
i přespolních – čas všechno zbo-
ží obejít a nakoupit za celkem 
27 000 Kč. Objem oblečení se
podepsal i na skvělém výtěžku 
4 014 Kč. Spolu se ziskem z před-
chozích tří bazarů bude tvořit
základ pro nákup zařízení na
některé z vinořských dětských
hřišť. Debata, na které by se
měla projednat celková koncep-
ce hřiště a názory rodičů na to,
jaké vybavení by na hřišti ocenili
nejvíce, se bude konat někdy na
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du na hřbitov skrz vinořské
uličky, temný les a skončil u fot-
balového hřiště.  Tam andělé
a démoni pro jednou spojili své
síly a vypustili do vzduchu ně-
kolik lampionů. 
A tak letošní průvod skončil.
Rodiče si odvedli rozjívená dít-
ka zpět do svých příbytků a or-
ganizátoři se jali vymýšlet téma
na další, jubilejní desátý ročník.
Můžeme se jen těšit na to, co na
nás pro příští rok vymyslí.

Anna Malá (démon)

Poděkování:
MÚ za poskytnutí ozvučení
a financí, firmě Imramovský
za propůjčení centrály, Výboru
pro kulturu za podporu, zajiš-
tění občerstvení a účast, Pett
Valašíkové za pomoc s kostý-
my a účast, malému Davídkovi
Tokárovi a jeho rodičům za
pečlivé sbírání sklínek od výži-
vy pro osvětlení lesa svíčkami,
Kačce Klivické a jejímu příbu-
zenstvu za skvělé zajištění
strašení v lese, Květce Vopato-
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Halloween 
na Dlabačově  
V sobotu 22. 10. jsme se sešli již
podruhé na Dlabačově, abychom
si užili svátek Halloween. Čekali
jsme  velikou návštěvnost, ale
nyní se obáváme, zda nám příští
rok nebude hřiště malé. 

Vydlabali jsme si dýni, zasou-
těžili o sladkosti i hodnotné
ceny. Občerstvili jsme se v do-
mečku na hřišti i trdelníkem.
Čarodějnice nám  kromě jiné-
ho  vyložily  budoucnost. Děti
čarovaly v mlze ze suchého
ledu a bály se strašidýlek léta-

jících za tmy po stromech. Dla-
bání bylo zakončeno ohňo-
strojem. 

Celým Halloweenem nás do-
provázela děvčata z OS Prima
den, u soutěžících mrzly paní
učitelky z MŠ Přezletice a Dra-
culu hned u vchodu nikdo ne-
přehlédl. Děkujeme všem obě-
tavým  maminkám a tatín-
kům, kteří nám se zajištěním
akce pomáhali.

Děkujeme  všem sponzorům
a děkujeme i vám, kteří jste při-
spěli na mobilní toaletu, která na

dětském hřišti opravdu chyběla.
Vybralo se 2 775,- Kč a 1 500,- Kč
přidala firma Imramovský. 
A dnes už i my patříme mezi dět-
ská hřiště s vlastní toaletou! Těší-
me se na vás opět na Dlabačově.

Vašek a Jiřka Dlabačovi  

Lampionový průvod 2011
Na devátém ročníku vinořského
lampionového průvodu se jako
obvykle utkalo dobro se zlem.
Tentokrát proti sobě stál padlý
anděl se svými démony z nej-
strašnějších nočních můr
a strážci nebes, archanděl Rafa-
el, Gabriel a Michael. 

A opět jako obvykle se temné
síly snažily uloupit malým a ne-
vinným dětem jejich dušičky
(lampionky) výměnou za bon-
bony a jiné mlsky. A v těch nej-
méně očekávaných chvílích se
zjevovala sice neutrální, byť dě-
sivá postava Smrti. Nemluvila,
nestrašila, jen mlčky procházela
mezi účastníky průvodu. Nahá-
nět dětem ještě větší strach ji
opravdu nečinilo problém. Dé-
moni se objevovali a mizeli, jak
se jim zlíbilo, čímž k nastolení
klidu mezi dětmi rozhodně ne-
přispěli. A že byli přesvědčiví,
lstiví a nenasytní! Z nejednoho
neviňátka se jim podařilo vy-
mámit lampionek úlisnými
slůvky a pár sladkostmi. Lampi-
onový průvod snad s rekordní
účastí se táhl od hlavního vcho-
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vé, Terezce Budařové a Terez-
ce Černé, Péťovi Tokárovi
a mému muži Péťovi Česákovi
za ztvárnění hlavních postav
a všem ostatním dobrovolní-
kům-představitelům démonů,
kteří přežili mou protivnost.  
Děkuji vám všem a příští rok
se budu těšit na viděnou! 

Jana Česáková Hyklová 
(organizátorka  a démon)

foto Pavel Hykl:
http://album.volny.cz/arsfoto/



herec, protagonista slavných
filmů Marečku, podejte mi
pero! (kde hrál syna svého
vlastního otce Jiřího Sováka),
Postřižiny, Slavnosti sněženek,
Vesničko má středisková, Čer-
ní baroni či Báječná léta pod
psa, držitel dvou Českých lvů
za nejlepší herecký výkon (Bu-
merang, Kráska v nesnázích),
je také osobitým písničkářem,
který vydal už čtyři autorská
alba.

A v roli interpreta vlastních
písniček a jejich vtipného ko-
mentátora se Jiří Schmitzer
představil i ve Vinoři, a to v ne-
děli 20. 11. 2011, samozřejmě
ve dvacet hodin a jedenáct mi-
nut... Bývalá konírna Hofma-
nova dvora se téměř zaplnila
diváky – a z jejich reakcí lze
soudit, že si je pan Schmitzer
svým recitálem zcela získal. 

O spokojenost vzácného hosta
i zhruba sto padesáti návštěv-
níků koncertu se starali členo-

vé Sdružení pro Vinoř, kteří
akci připravili a postarali se
i občerstvení pro všechny zá-
jemce.
Tak jako v případě loňského
Festivalu pro všechny genera-
ce a letošní jarní akce Vinoř
a film bylo i v tomto případě
vstupné dobrovolné, a je třeba
s potěšením konstatovat, že
milovníci kultury na Vinořsku
ani tentokrát nezklamali a po-
mohli svými příspěvky kon-
cert zafinancovat.
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KULTURA U ČERNÍNŮ
Restaurace U Černínů se za rok
své existence zapsala v očích
svých návštěvníků nejen jako
sídlo gurmánské, ale také jako
kulturní. Proběhlo zde již na
dvě desítky hudebních produk-
cí, které vyvrcholily v letošním
roce vystoupením Vladimíra
Mišíka, pro kterého byla restau-
race přece jen trošku malá. Ta-
kový byl o něj zájem. Ovšem
10. prosince nám ještě navodí
atmosféru prvorepublikové ka-
várny Světlana Nálepková, kte-
rá je dnes první dámou tohoto
swingového žánru. Vánoční
svátky necháme jejich kouzlu
a oslavu Nového roku přivítá-
me s cimbálovou muzikou. 

U Černínů již také proběhly
tři prodejní výstavy obrazů
známých českých výtvarníků.
Ve spolupráci s Galerií La Fem-
me připravujeme opravdu
skvělá témata. Poslední výsta-
va ještě běží. Jedná se o autor-
skou výstavu „Tmavý portrét“
akademického malíře Pavla
Filipa. Obrazy vznikaly za jeho

tříletého pobytu v Africe a ze
stěn restaurace na nás pohlíže-
jí ze všech koutů půvabné
africké krásky. Probíhají zde
také zimní turnaje v kulečníku
a v šachu. To vše v chutích 
české a italské kuchyně, vín
z Lechovic a piv z pěti malých
českých pivovarů. Začátek
roku bude opět nabitý kultur-
ními i kulinářskými zážitky.
O všem se dočtete na webových
stránkách ucerninu.cz nebo
v našich novinách Černínský

labužník, které dostáváte pra-
videlně do schránek. Jsme tu
pro vás a vaše pohodlí. 

Děkujeme starostovi obce Fran-
tišku Švarcovi za pravidelnou
účast na akcích i morální pod-
poru naší nelehké, ale příjemné
práce.

Ilja Vlček

JIŘÍ SCHMITZER 
na Hofmanově dvoře

Originální umělec a člověk,
pro kterého lze jen těžko na-
lézt kategorii, do které by pat-
řil – to je JIŘÍ SCHMITZER. 
Vynikající divadelní a filmový
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Za Sdružení pro Vinoř děkuje
a na další shledání při podob-
ně vzácných příležitostech se
těší

Robert Rytina

Předvánoční zastavení
Miluji Vánoce! A vše, co k nim
patří. Pro mne je to nejkrás-
nější svátek v roce. Lidi k sobě
mají blíž, děti počítají, kolikrát
se ještě vyspí, a my pečeme,
uklízíme, sháníme dárky…
Pojďme na chvíli zastavit čas
a užít si tu předvánoční atmo-
sféru. Praskající dříví v kam-
nech, vonící jehličí a svařené
víno… To není pohádka, nýbrž
domeček na hřišti Dlabačov ve
dnech 21.–25. 11. 2011, který
se proměnil v dílničku a byl
plně k dispozici přes den dě-
tem a večer maminkám.
Všichni jsme měli radost ze
svých krásných ručně vyrobe-
ných věnečků a věnců. Věřím,
že se sejdeme i příští rok, a už
teď se na vás zase těším.

Hezké Vánoce přeje 
Jiřka Dlabačová



jedním prstíkem, ale zní to už
jako ta písnička. Děti získají
dobrý pocit, že už dovedou za-
hrát například Běží liška k Tá-
boru, a to je dál motivuje. 

Cvičení Šikulové

V úterý a pátek cvičí malé děti
s Romanou Chadžievou v kur-
zu Šikulové. 

Taneční škola HIT
Ve středu a v pátek probíhají
ve Vincentu kurzy taneční ško-
ly HIT pro děti. Obsahem vý-
uky je pohybová průprava,
prvky baletu, tanečky. Kurz
vede Hana Jozová Dluhošová –
absolventka konzervatoře 
J. Ježka, členka Svazu učitelů

tance Praha, lektorka s více
než 10letou praxí s výukou
tance pro děti. Více info na
http://tanecniskola.kvalitne.cz.

Pilates 

Ve čtvrtek jsou ve Vincentu
kurzy Pilates pod vedením lek-
torky paní Štorkánové. Pilates
je cvičení, které vyvinul Joseph
Hubertus Pilates před více než
100 lety. Inspiroval se ve sta-
rých kulturách. Cílem je propo-
jení a vědomá souhra těla
a mysli. Cvičení rozvíjí koordi-
naci, sílu, rovnováhu, flexibili-
tu a dýchání. Propracovává zá-
dové, břišní a hýžďové sval-
stvo, které je důležité pro
správné držení těla.
Účelem je posílení centra – já-
dra těla, tzv. „Gürtel“ nebo „Po-
wer house“. Celkově vypraco-
vává dlouhé, štíhlé svaly. S dů-
razem na správné dýchání
okysličuje svaly a podporuje

cirkulaci krve. Pilates nevyčer-
pává, spíše dodává energii. Me-
toda Pilates nepoužívá nespo-
četná opakování až do únavy
svalů, naopak vytváří podpůr-
ný systém pomocí pozvolného
vypracování jednotlivých sva-
lových skupin s cílem dosažení
harmonického celku. Pohybo-
vé sekvence jsou v každém pro-
gramu promyšleně vypracová-
ny tak, aby odbouraly špatné
návyky a nenásilnou formou
posílily celé tělo a jeho držení.

Zumba 

V pondělí, v úterý, ve středu
a ve čtvrtek probíhají kurzy
Zumby. Zumba je sportovní ak-
tivita spočívající v kombinaci
posilovacích cviků a tanečních
kroků za doprovodu latinsko-
americké hudby. Kombinují se
taneční prvky z rychlých a váš-
nivých tanců, jako je salsa, me-
rengue, samba, mambo, fla-
menco či tango, s posilovacími
cviky do sestavy a v kratších či
delších intervalech se opakují
za doprovodu živé a rytmické
latinskoamerické hudby. Kurzy
vede lektorka Lucie Burdová,
absolventka Akademie cvičitelů
a instruktorů ČASPV – Kurz cvi-
čitel aerobiku III. a II. třída,
s dlouholetou praxí vedení cvi-
čení dětí předškolního i školní-
ho věku v dětském aerobiku.
Zumba Fitness Instructor.

23

Vincent 
a Bublina

Hudební škola 
YAMAHA CLASS
V pondělí jsou ve Vincentu kur-
zy Hudební školy Yamaha class,
které vede lektorka paní Zuza-
na Bartošová.  Děti, které jsou
odmalička hudebně rozvíjeny,
získávají kromě potěšení z hud-
by podvědomě i předpoklady
k rozvoji svých kognitivních
schopností. V kojeneckém věku
vede poslech hudby a „hudební
brebtání“ písní k intenzivnímu
propojování sítě nervových bu-
něk v mozku. Při intenzivním
a aktivním prožívání hudby
zvládají děti v tomto věku hu-
dební komunikaci 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 hu-
debních vztahů a souvislostí. Ne-
ocenitelným vedlejším efektem

je skutečnost, že společným mu-
zicírováním dochází k nesrovna-
telně výraznějšímu rozvoji soci-
álních schopností a vztahů.

Výtvarníček 
V úterý probíhá ve Vincentu
kroužek Výtvarníček pod ve-
dením Moniky Lichtenbergo-
vé, Veroniky Růžičkové a Jana
Malého. Děti se zde učí malo-
vat, stříhat, modelovat a kres-
lit.

Výuka hry na piano 
V úterý a ve čtvrtek zajišťuje
hudební škola Pavla Hokra vý-
uku hry na piano. Děti se učí
hrát si pro vlastní potěšení.
Hrají písničky, které znají a kte-
ré si samy vyberou. Ti nejmen-
ší hrají lidovky, například Koč-
ka leze dírou nebo Skákal pes.
Pokročilejší si většinou vybíra-
jí populární písničky, které
znají z CD a internetu nebo
z televize a které mají třeba
stažené v mobilu. Při výuce ne-
jsou dány žádné osnovy ani
cíle, které musí děti u klavíru
splnit. Hraní na piano je bráno
jako koníček. Mladší začáteční-
ci nehrají z not, písničku mají
zapsanou v písmenech, při-
čemž na klávesách mají polože-
ný lísteček s popisem klapek.
Díky tomuto způsobu si úplní
začátečníci již na první hodině
zahrají písničku. Sice pomalu,
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Vincent a Bublina
Kulturní a vzdělávací centrum Vincent
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Jazykové kurzy 
ve Vincentu 
Od pondělí do čtvrtka probí-
hají ve Vincentu jazykové kur-
zy angličtiny, italštiny a němči-
ny pod vedením lektorek
Mgr. Heleny Cimermanové
a Mgr. Kláry Lowensteinové.

Běh naděje 
…nebo spíše procházka nadě-
je se konala dne 8. 10. 2011.
Start letošního ročníku byl
pod Ctěnickým hájem, cíl
v Miškovicích na fotbalovém
hřišti. Děkujeme všem organi-
zátorům a účastníkům za pod-

poru boje proti rakovině a tě-
šíme se na další ročník. 

Stromové slavnosti

Dne 21. 10. se ve Vincentu
uskutečnily pod záštitou Rady
mladých „Stromové slavnosti“.
Prvním bodem našeho progra-
mu byla velice milá povinnost

vyhodnotit výtvarně-literární
soutěž na téma „Lidé jako stro-
my“. Účast byla překvapivě vy-
soká. Sešlo se nám hodně hez-
kých děl nejen z mateřské
školky a prvního stupně zá-
kladní školy, ale s chutí se
zúčastnili i starší žáci, a dokon-
ce přišlo i několik prací od
„dospěláků“. 

Dalším bodem programu byl
výlet do lesa, kde jsme proved-
li rituál, kterým se uspávají
stromy. Tento úžasný zážitek
nám sice trochu pokazilo
svým křikem káně, které se vy-
dalo na lov, ale to nevadilo. Po
návratu do Vincenta nás čeka-
lo grilování a několik filmů.
Ještě dlouho jsme si před us-
nutím měli o čem povídat
a i nocování ve Vincentu byl
neobvyklý zážitek.

Ráno, po dobré snídani, jsme
napravili dílo neznámého van-
dala a v Obůrkách zasadili no-
vou třešeň, kterou nedávno
někdo zlomil. Po návratu jsme
se zahřáli čajem. Nakonec jsme
se vydali na naučný program
o stromech, kde jsme se  do-
zvěděli mnoho nového a zají-
mavého: např. jak rozeznat ja-
vor mléč a klen, nebo jaký je
obvod stromu i bez metru.
Byla to velice vydařená akce
a všem se moc líbila.

Michaela Malá
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V rámci akce Stromové slavnosti ve Vinoři proběhla literárně-výtvarná soutěž 
„Člověk jako strom“.

Vítězi  této soutěže se stali: 
v kategorii fotografie – KATEŘINA DVOŘÁKOVÁ
v kategorii literární útvar – ANNA STUDECKÁ

v kategorii kresba:  
13 let a výše – BARBORA TŘÍSKOVÁ 

6–12 let – NIKOLA KINCLOVÁ 
do 6 let – ZUZANA KREMLÍKOVÁ a DAN LICHTENBERG

Srdečně gratulujeme a děkujeme Výtvarníčku, Lesní cestičce, MŠ a ZŠ Vinoř a všem ostatním,
kteří se soutěže zúčastnili, za jejich krásná dílka.

OTEVÍRACÍ DOBA MATEŘSKÉHO CENTRA BUBLINA:

PONDĚLÍ–PÁTEK 9.00–12.00 HODIN

OTEVÍRACÍ DOBA KNIHOVNY:

ÚTERÝ 13.00–18.00 HODIN
ČTVRTEK 9.00–11.00, 14.00–19.00 HODIN

KONTAKT:

VINCENT,  VINOŘSKÉ KULTURNÍ Vít Mokrý, ředitel
A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM tel.: 286 851 181 nebo 720 513 756
Opočínská 364, 190 17 Praha-Vinoř e-mail: vincent@praha-vinor.cz

Hledáme lektorku na dopolední cvičení 
pro malé děti v KVC Vincent

Informace na tel. 720 513 756, e-mail: vincent@praha-vinor.cz

Přejeme Vám krásné prožití 

vánočních svátků 

a šťastný nový rok 2012

Vít Mokrý a Monika Lichtenbergová, KVC Vincent, Vinoř



Ze života 
školy

Herečky školního divadla
Housle na stromě vám chtějí
předat generační vzkaz.
Připravily jsme pro vás divadel-
ní představení Metro, ve kte-
rém uslyšíte monology v podá-
ní pěti hereček (14–15 let), uvi-
díte jejich pohybové kreace,
možná se zasmějete a třeba i za-
myslíte. Můžete se tak dozvědět
něco o svých dětech – o jejich
radostech a starostech, ale
i o vás samotných... Nezapo-

meňme, že i vám rodičům bylo
kdysi 15 let. Těšíme se na vás
v lednu 2012. 

P. S.: Hru Metro jsme již před-
stavily v rámci divadelního
festivalu v Praze 9 – Kyjích.

Život pod lupou 
a mikroskopem
V listopadu navštívily děti ze 
6. třídy   ekologické výukové
centrum Toulcův dvůr, kde pro

ně byl připraven program „Ži-
vot pod lupou a mikroskopem“. 

Děti se zde blíže seznámily se
světem, který je našim očím,
díky nepatrným rozměrům
jeho obyvatel, utajen. Sestavi-
ly buňku z vlastních těl, vy-
zkoušely si neobvyklý pohyb
měňavek, prozkoumaly stavbu
buněk cibule a lístků mechu,
pozorovaly mikroskopické ko-
rýše hrotnatky a také trvalé
preparáty z drobných bez-
obratlých živočichů či z tkání
různých obratlovců.

Šesťáci si tak zábavnou for-
mou doplnili a blíže pochopili
učivo probírané ve škole.

Zápis do prvního ročníku
ZŠ: bude v úterý 24. a ve středu
25. 1. 2012 vždy od 13 do 17
hod. K zápisu vezměte kromě
budoucího prvňáčka i jeho rod-
ný list a svůj občanský průkaz.
Pokud se někdo nemůže v tom-
to termínu dostavit, může si na
ředitelství školy domluvit pře-
dem náhradní termín. 

Zápis do MŠ: bude 14. a 15. 3.
2012 od 13 do 17 hod. K zápi-
su je potřeba občanský průkaz
zákonného zástupce, který má
trvalé bydliště ve Vinoři nebo
spádové obci – dítě s sebou
brát nemusíte. Přijímat bude-
me kolem 60 dětí. Přednostně
budeme přijímat děti s trva-
lým bydlištěm ve Vinoři, je-
jichž alespoň jeden rodič má
trvalé bydliště   rovněž ve Vi-
noři, a to k 31. 12. 2011. Pokud
někdo změní bydliště později,
bude muset přinést potvrzení
od Místního úřadu Praha-Vi-
noř. Děti budeme přednostně
přijímat k celodenní docházce

a dále v pořadí podle věku od
nejstarších. Pokud zbude
místo, budeme přijímat i děti
ze spádových obcí školy.

Vánoční besídky – 3. 12.
v 15 hod. vystoupí sbor pod
vedením paní učitelky Králové
a děti z VI. B pod vedením
paní učitelky Lenky Pobudové
na Adventních trzích na Vinoř-
ském náměstí. Žáci 4.–9. roční-
ku mají vánoční besídku ve
čtvrtek 15. 12. v 17 hod. ve
školní jídelně. V pondělí 
19. 12. budou mít od 17 hod.
ve školní jídelně besídku děti
z kroužků flétny, sboru a dra-
maticko-recitačního. Na všech-
ny akce vás srdečně zveme. 

Sport 
14.–15. 1. 2012 pořádáme
v naší tělocvičně celostátní
turnaj žáků kategorie do 15
let v badmintonu – přijďte se
podívat.
19. 12. 2011 od 16.30 hod. po-
řádáme badmintonový turnaj
pro rodiče s dětmi – děti
z kroužku skupina A, 21. 12.
opět od 16.30 hod. totéž –
děti z kroužku skupina B.
21. 12. 2011 od 8.30 hod. pro-
běhne v naší tělocvičně XXVI.
ročník tradičního vánočního
turnaje ve stolním tenise – di-
váci vítáni. 

Připravujeme
3.–10. 3. 2012 se uskuteční ly-
žařský výcvikový zájezd pro
žáky 7.–9. ročníku do Strážné-
ho v Krkonoších.

Upozornění 
pro rodiče 
Škola má důvodné podezření,
že ve skupinkách dětí, které se
scházejí v odpoledních a večer-
ních hodinách na různých mís-
tech ve Vinoři (např. rampa
pod Normou...), se kromě kou-
ření a alkoholu objevila nová
„zábava“. Jde pravděpodobně
o experimenty s krátkým sta-
vem bezvědomí, které  mohou
být i životu nebezpečné. Škola
věc konzultovala s Policií ČR,
která potvrdila nebezpečnost
tohoto počínání a slíbila zavést
preventivní opatření. Jedním
z nich bylo poučení pro rodiče,
které bylo k dispozici v tištěné
podobě na třídních schůzkách
a je na webu školy. Třídní učite-
lé (od 4. ročníku) poučili děti
přiměřeným způsobem o tom-
to rizikovém chování, na rodi-
če apelujeme, aby si ohlídali,
co jejich dítě po odchodu ze
školy dělá. 

Školní divadlo 
Housle na stromě
RADY OD NÁS PRO VÁS...
Rodiče –náctiletých, pozor! 

Ze života školy
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glického jazyka. Ve velice přá-
telské atmosféře byl naší stra-
nou vyjádřen veliký dík a přá-
ní další spolupráce. 

The bear educational
theatre v naší škole

Na počátku adventního období
zavítalo do naší školy anglické
divadlo s představením

„A  Christmas Carol“,

které vychází z  klasické nove-
ly Charlese Dickense. Různé
hry tohoto divadla žáci naší
školy pravidelně navštěvují,
neboť je to pro ně jedna
z  možností, jak slyšet rodilé
mluvčí a ověřit si svoje dosa-
vadní schopnosti porozumět
mluvenému slovu. I když bylo
představení pro děti jazykově
poměrně náročné, věříme, že
si ho užily a že u nich navodi-
lo radostnou předvánoční ná-
ladu.

Jana Kubcová

HALLOWEEN
Čas Halloweenu je pro anglic-
ké děti dobou setkávání, kole-
dování „Trick or treat“ a růz-

ných her. S dětmi jsme si tuto
dobu připomněli v hodinách
angličtiny.

Angličtina ve škole
Ve školním roce 2006/2007
jsme na základní škole zahájili
projekt zkvalitnění výuky an-
glického jazyka „Brána jazyků
otevřená“. Cílem tohoto pro-
jektu je dlouhodobé rozvíjení
kompetence dětí k učení, řeše-
ní problémů a efektivní komu-

nikace. Výuka anglického ja-
zyka podporuje mezipředmě-
tové vazby, klade důraz na ak-
tivizaci žáků a rozpracovává
„učení hrou“. Prostřednictvím
povídání, her, DVD materiálů,
říkanek a básniček se naši žáci
seznamují během školního
roku s typickými svátky, zvy-
klostmi a běžným životem lidí
v anglicky mluvících zemích
a srovnávají život a kulturu
těchto zemí s životem u nás.

V rámci podpory zkvalitnění vý-
uky anglického jazyka jsme
v červnu 2010 uskutečnili po-
znávací zájezd do Londýna. Naší
snahou do budoucnosti zůstává
organizace jazykových kurzů
pro žáky ve Velké Británii.

V letošním školním roce jsme
navázali spolupráci s CIEE
(Council on International Edu-
cational Exchange). Jedná se
o neziskovou nevládní organi-
zaci, jejímž cílem je pomáhat
mladým lidem získávat a rozví-
jet znalosti a zkušenosti nutné
k porozumění a uplatnění se
v dnešním kulturně rozmani-
tém světě. Od svého založení
v roce 1947 vytvořilo CIEE ši-
rokou škálu programů pro stu-
denty a učitele středních i vy-
sokých škol po celém světě.

V České republice působí pro-
gram CIEE ve spolupráci s Filo-
zofickou fakultou Univerzity
Karlovy v Praze a účastní se ho
studenti z USA, kteří mají zá-
jem o Českou republiku
a střední a východní Evropu
a jejichž předmětem studia
jsou politické nebo sociální
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vědy, ekonomie, historie či dě-
jiny umění. Jedním z cílů pro-
gramu je poskytnout studen-
tům co nejvíce příležitostí, jak
se aktivně zapojit do života
naší společnosti. Jedním ze
způsobů je možnost poznat
českou rodinu, seznámení
s českými tradicemi apod.

Studenti k nám přicházejí
z předních a celosvětově aka-
demicky uznávaných univerzit
USA, jakými jsou Cornell, 
Georgetown, Emory a Tulane
University. Studenti většinou
přijíždějí na období jednoho
semestru (podzimní nebo jarní
semestr).

V období prvního pololetí, tj.
od října do prosince 2011, vede
na naší základní škole kroužek
anglické konverzace Ryan E.
Bruckenthal  z University of Ro-
chester, 2013 s podporou Meri-
dian Society a Fundraising 
Chair, Partners in Reading. 

Poděkování za dosavadní
úspěšnou realizaci projektu
„Brána jazyků otevřená“ patří
nejen všem vyučujícím anglic-
kého jazyka, ale především
vedení školy, bez jejichž pod-
pory by tento projekt nikdy
nevznikl. Za kolegiální podpo-
ru děkujeme také panu staros-
tovi Františku Švarcovi a jeho
nejbližším spolupracovníkům. 

Více informací najdete na
www.ciee.org/studycenters/
czechrepublic.

Ing. Markéta Melicharová

22. 11. 2011 proběhlo v kance-
láři starosty F. Švarce přátel-
ské setkání zástupců naší ško-
ly, zástupců MČ a paní Evy To-
miškové z agentury CIEE –
Council on International Edu-
cational Exchange, která zpro-
středkovala dobrovolné půso-
bení Ryana Bruckenthala
v naší škole v rámci výuky an-
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Tvrzení, se kterými rodiče vyjadřovali míru souhlasu (souhlasím – částečně souhlasím – nesouhlasím):

1. Prostřednictvím žákovské knížky, webových stránek školy a třídních schůzek jsme dobře

informováni o akcích školy, chování a prospěchu našeho dítěte.

2. Vedení školy a učitelé řeší naše návrhy, námitky a stížnosti.

3. Moje dítě učí kvalitní pedagogové.

4. Škola je bezpečné prostředí pro žáky – chrání je před šikanou a patologickými jevy.

5. Škola je dostatečně vybavena pomůckami a multimediální technikou.

6. Škola poskytuje mému dítěti vzdělání odpovídající jeho schopnostem.

V některých dotaznících nebyla zodpovězena všechna tvrzení, proto se celkový počet odpovědí

může lišit.

Vyhodnocení dotazníku zadaného rodičům na třídních schůzkách 24. 11. 2011

Celkem škola:
otázka souhlasím část. souhl. nesouhlasím

1. 247 25 1

2. 208 55 3

3. 236 31 2

4. 139 115 8

5. 176 86 2

6. 236 30 1

I. stupeň
otázka souhlasím část. souhl. nesouhlasím

1. 171 12 1

2. 142 33 2

3. 167 14 1

4. 95 75 3

5. 115 58 2

6. 163 17 0

II. stupeň
otázka souhlasím část. souhl. nesouhlasím

1. 76 13 0

2. 66 22 1

3. 69 17 1

4. 44 40 5

5. 61 28 0

6. 73 13 1

II. stupeň
souhlas. část. souh. nesouhl.

90,48 % 9,16 % 0,37 %

78,20 % 20,68 % 1,13 %

87,73 % 11,52 % 0,74 %

53,05 % 43,89 % 3,05 %

66,67 % 32,58 % 0,76 %

88,39 % 11,24 % 0,37 %
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Vážení rodiče,

po vyhodnocení  dotazníkových lístků (bylo jich 273) a pročtení  připomínek bych vám chtěl
poděkovat za důvěru, kterou projevujete naší práci. Považuji totiž celkové výsledky ankety pro nás
za velmi příznivé. 

V oblasti hodnocení  vzdělávání dětí, kvality našich učitelů  a v oblasti informování rodičů dosáhla
vaše úplná spokojenost kolem 90 %, nespokojenost méně než 1 %. Co se týče řešení návrhů,
námitek a stížností, je úplná spokojenost téměř 80 % a nespokojenost přibližně 1 %. To je podle
mého názoru pro nás velmi dobré vysvědčení, neboť není v našich silách každé připomínce
a stížnosti vyhovět.

V otázce ochrany dětí před šikanou a patologickými jevy je největší procento nespokojenosti (3 %),
mírně převládá úplná spokojenost nad částečnou. My se snažíme a budeme se snažit i nadále
každý projev tohoto chování, jakmile se o něm dozvíme,  řešit. Těžko ovšem vyhovíme všem
zúčastněným, protože ve hře  jsou vždy dvě strany, oběť a pachatel. My se především snažíme
zabránit dalšímu pokračování nevhodného chování.

Co se týče vybavení školy, je přes 30 % rodičů spokojeno  pouze částečně. To považujeme za
objektivní výsledek. Máme sice dvě velmi dobře vybavené počítačové učebny  s množstvím
výukových programů, dostatek televizorů a magnetofonů, nicméně interaktivní  tabuli pouze jednu
a dataprojektory jen v počítačových učebnách. Nábytek ve třídách se snažíme obnovovat,
v některých učebnách však obměna ještě neproběhla. Otázka vybavení školy není závislá na našich
přáních, ale na množství finančních prostředků – obecní rozpočet není nekonečný a od státu
nedostáváme na vybavení prakticky nic.

Jednotlivých připomínek bylo celkem 22, ale z toho 11 poděkování nebo pochval. Ve zbývajících
jedenácti připomínkách se žádné téma neopakovalo. Na některé z nich jsem  v podstatě odpověděl
při společné schůzce (počty dětí v družině, šatny, případně spojení budoucích třetích tříd). Jedna
z dalších připomínek byla možnost zavedení bezhotovostní platby za družinu a za kroužky, jako je to
v jídelně. Jenže ono to v jídelně jde pouze u zodpovědných rodičů, kteří postupují přesně podle
našich instrukcí. Řešení neprošlých plateb a dodatečné vybírání od neplatičů nás každý měsíc
značně zatěžuje, v tomto případě bychom potřebovali dalšího pracovníka, a to stejně pochybuji, že
by se nám někdy podařilo takto peníze za kroužky kompletně vybrat. Další z připomínek byla, že
ředitel je arogantní – doufám, že tento názor nesdílí většina z 272 rodičů, kteří se na toto téma
nevyjádřili. 

Vám všem, kteří jste nám projevili důvěru, chci slíbit, že budeme ve své práci pokračovat tak, aby
vaše spokojenost byla v budoucnu přinejmenším stejná jako nyní.

Děkuji paní učitelce Hrubé, která jako koordinátorka školního vzdělávacího programu anketu
z větší části připravila a pomohla mi s jejím zpracováním.

Alfred Teller,
ředitel školy

Komentář:



3332

Zdravotní klaun 
ve 4. třídě 

Víte, jak pomoci člověku
v bezvědomí? Co dělat, když
nedýchá? Jaké číslo zavolat
v případě první pomoci? 
Mnohokrát jsme si to opako-
vali, a stejně v tom mnozí tá-
peme. Což takhle spojit hru
s učením, zdravotní klauny se
záchranáři? U nás na základní
škole se to povedlo. Projekt
Malý záchranář si zábavnou
a přitom i poučnou formou

mohli vyzkoušet žáci 4. třídy
společně s paní učitelkou
Blankou Zemanovou a Evou
Titěrovou. Projekt se uskuteč-
nil 22. 11. ve škole formou
hry. Zdravotní klauni spolu se
záchranáři nás vtáhli do před-
stavení, jak  si poradit  v pří-
padech první pomoci. Děti si
mohly pod dohledem záchra-
náře vyzkoušet první pomoc
u člověka, který je v bezvědo-
mí. Nácvik stabilizační polohy
při poskytnutí první pomoci
děti zvládly výborně! Na zá-

věr jsme zdravotním klaunům
předali vlastnoručně vyrobe-
né maňásky. S jejich výrobou
nám také pomáhaly děti
z 5. A. Doufáme, že tak ma-
ňásci poslouží k vytváření hu-

morných situací na nemocnič-
ních pokojích. Všichni si pře-
jeme vidět co nejvíce
dětských  úsměvů. Děkujeme
občanskému sdružení Zdra-
votní klaun za návštěvu a do-
ufáme, že nebyla poslední. 

Blanka Zemanová

Ze života mateřské
školky
Život v mateřské školce se roz-
běhl naplno. Děti se do ní těší,
našly zde kamarády a vůbec se
zde nenudí. Každý den přináší
něco nového, zajímavého. Kro-
mě každodenních různoro-
dých činností a aktivit jsme již
stihli i několik akcí společných. 
OS Prima den pro všechny děti
zahrálo pohádku „Cesta do Le-
gráce“ a „Červenou Karkulku
naruby“. Děti se zasmály a vý-
borně pobavily. Na Vinořském
náměstí viděly děti premiéru
pohádky „O zimnici“. Ostatní ji
budou mít možnost vidět na
vánočních trzích u fary, hrálo
Divadýlko Na konečný. Pohád-
ka bylo moc hezká a poučná.
Děti ji se zaujetím sledovaly od
začátku do konce. 

V říjnu jsme se vypravily na
výlet do Zookoutku v Radoni-
cích. Děti měly možnost vidět
zvířátka domácí, ale i ta,
se kterými se v běžném životě
jen tak nesetkají. Dozvěděly

se o nich mnoho zajímavostí.
Mohly je pohladit a nakrmit,
což byl asi největší zážitek.  
Na nejkrásnější říjnové odpo-
ledne, kdy sluníčko krásně
hřálo, jsme pro děti i rodiče



nám jich opravdu hodně, le-
movaly celou zahradu. O po-
hoštění se nám postaraly paní
kuchařky Brožová a Dvořáko-
vá. Ze všech stran jsme slyšeli,
jak je akce vydařená, z čehož
jsme měli velkou radost. Na
závěr pan starosta vyhlásil 3
nejkrásnější dýně, a protože
se snažili všichni, dostalo kaž-
dé dítě ze školky za odměnu
malý dárek a rodiče diplom. 
Od října probíhají kroužky 
anglického jazyka, kroužky vý-
tvarné, taneční, logopedické.
S velkým ohlasem jsme se setka-
li u nově otevřeného kroužku
KUNG-FU. Zájem dětí je nad oče-
kávání veliký, a to jak u chlapců,
tak u děvčat. Úspěšně jsme se
účastnili výtvarné soutěže „Lidé
jako stromy“, kterou pořádalo
kulturní středisko Vincent.
Ke konci listopadu jsme se při-
pravovali na mikulášské be-

připravili sportovní odpoled-
ne spolu se soutěží o nejkrás-
nější dýni – DÝNĚJÁDU. Soutě-
žilo se v házení dýní, prolézání
strašidelným pytlem, koulení
dýní slalomem, jízdě v koleč-
ku a na koloběžce, chůzi po
mostě s dýní mezi koleny,
u čarodějnice si děti musely

vytáhnout z kouzelného sáčku
heslo, které řekly ve strašidel-
né lodi, v obrovské dýni zase
hledaly bonbony. S paní uči-
telkou Evou se tančilo a pan
starosta s panem ředitelem
vybírali nejkrásnější dýni, kte-
rou rodiče s dětmi doma vy-
dlabali a nazdobili. Sešlo se
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sídky. Byly v době od 28. do
30. 11. Protože máme hodně
dětí, Mikuláš, čertíci i andělé
k nám museli přijít 3krát. Tím-
to bych chtěla velice poděko-
vat panu starostovi, OS Prima
den, paní Dlabačové a dětem,
které je doprovázely. Všechny
naše dětičky od nejmenších
po nejstarší si připravily pro-
gram pro rodiče i prarodiče,
ten se vždy líbil panu Mikulá-

šovi a dětičky si zasloužily od-
měnu. 
3. 12. odpoledne na vánoč-
ních trzích u fary můžete sly-
šet vystoupení předškolních
dětí. Zazpívají několik koled
a zimních písniček. K vidění
zde také budou výrobky na-
šich dětí. 
8. 12. se těšíme na vánoční
koncert Muziky Špalíček Pra-
ha a 15. 12. na Vánoce u nás,

ve školce. Posloucháme kole-
dy, seznamujeme děti s tradi-
cemi Vánoc. Nejvíce se těšíme
na to, zda i ve školce nechá Je-
žíšek něco pod stromečkem. 
A on nikdy nezapomene…
Přejeme všem krásné, klidné,
v kruhu rodinném prožité vá-
noční svátky. V novém roce

hodně zdraví a děti ať vám
přinášejí jenom radost. 

Za kolektiv mateřské školy
Jana Kovářová 
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Milí přátelé,
chceme vás všechny pozvat na
oslavu narozenin Ježíše Krista.
Po dobu adventní můžete při-
jít kromě pravidelných boho -
služeb na roráty – podobně
jako chodívali naši předkové –
ještě za tmy. Budou každé úte-
rý od 6.00 hodin v kostele (na-
posledy 20. 12.).
Na Štědrý den od 14 do 16 ho-
din si lze v kostele již tradičně
připálit svíčku od Betlémského
světla a v 16.00 se můžete s dět-
mi zúčastnit vánoční mše sv.
pro děti. Pokud by se vám zdála
mše sv. o půlnoci příliš pozdě,
přijďte ve 22.00 hodin na
Půlnoční do satalické kap-
ličky. Jestli naopak budete mít
chuť, přijďte do vinořského
kostela již půl hodiny před
půlnocí zazpívat si koledy.
Budeme rádi, když se společně
setkáme na kterékoli sváteční
bohoslužbě při oslavě Naroze-
nin s velkým N.

Ekumenická 
bohoslužba 24. 1. 2012
V týdnu od 18. do 25. ledna si
připomínáme každý rok Týden
modliteb za jednotu křesťanů.
V kostele Povýšení svatého Kří-
že ve Vinoři se uskuteční v úte-
rý 24. 1. 2012 v 18.00 hodin
Ekumenická bohoslužba. 
Chceme co nejsrdečněji pozvat
všechny věřící a hledající, ať už

jste nebo nejste členy kterékoli
církve, pojďme společně chválit
Pána, poslouchat Písmo svaté
a zazpívat si. Po skončení bo-
hoslužby chceme pokračovat
ve vzájemném poznávání a sdí-
lení na agapé v nově zrekon-
struovaných prostorách zva-
ných Betlém na farním dvoře.
Těšíme se na vás.

Za farníky z Vinoře a Satalic
Ludmila Obručová

Tříkrálová sbírka 
už počtvrté 
Milí spoluobyvatelé Vinoře
a blízkého okolí! 
Společně s Arcidiecézní charitou
připravujeme letos již počtvrté
tříkrálovou sbírku. Ve Vinoři
opět na počátku ledna potkáme
koledníky v kostýmech 
tří králů se zapečetěnými
pokladničkami (povolení
MHMP a pověření Arcidi-
ecézní charity, vedoucí sku-
piny má u sebe cedulku
s pověřením ke sbírce). Také
v roce 2012 se koledování
zúčastní kolem 40 dětí a mla-
dých a desítka dospělých. Vinoř
se rozezní zpěvem tří  králů ve
dnech 2. 1. (pondělí) až 8. 1. (ne-
děle) 2012. Koledníci navštíví
také Satalice, Dřevčice, Cvrčovi-
ce, Přezletice, Podolanku i Do-
mov důchodců v Jenštejně (cel-
kem 6 skupin koledníků). Pokud
koledníci nebudou řádně ozna-
čeni, nemají s touto akcí nic spo-
lečného a váš příspěvek putuje
na podporu neznámých aktivit. 
Z minulých let víme, že tato  tra-
dice se ujala velmi rychle, potě-
šila mnoho rodin, koledníci za-
vítali do obchodů, restaurací,
často jsme zaslechli, že jste se

na koledníky již těšili. Také v le-
tošním roce se pokusíme uspo-
kojit zájem všech, zejména
domy s menšími dětmi navštívit
v příhodnějších hodinách.  
Cílem tříkrálové sbírky není jen
společně prožít radostné chvíle,
přinést do domovů požehnání,
kus vánoční radosti, ale i otevřít
srdce a nabídnout pomoc těm,
kteří ji skutečně potřebují. Pro-
středky ze sbírky budou v letoš-
ním roce věnovány na tyto pro-
jekty: 

Charitní domov pro seniory
v Mukařově

Afrika – odstranění podvýži-
vy matek a dětí

V rámci naší lokality chystáme
podporu některých iniciativ,
které jsou zaměřeny na preven-
ci sociálního vyloučení (podpo-
rují a prohlubují dobré vztahy
mezi lidmi), probíhají nízkopra-
hově (vstup není neomezen).
Uvažujeme o společném setkání
na farní zahradě (Den sousedů
– již potřetí), o akcích pro děti,
např. Dětský den se soutěžemi
(vstup i pro rodiče), táborák
pro děti a rodiče na závěr školní-
ho roku a mikulášská besídka.
V tisku, rozhlase i televizi bu-
dete informováni o celé akci,
v regionu budeme informovat
o sbírce jak v místním tisku, 
i na vývěskách městské části
a farnosti. 

Ing. Mgr. Marie Nováková, 
koordinátorka sbírky 

Máte-li příspěvky, nápady, nabízí-
te-li pomoc k celé akci, nebo na-
opak nechcete přijít o koledníky,
využijte novakpm@volny.cz.
E-mail označte nadpisem Tří-
králová sbírka.
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Blížíme se k Vánocům. Chtějme je prožít opravdově.
Proč je slaví v tolika zemích světa? Proč je zavedli 
i naši dávní předkové?
Proč předvečeru Vánoc dali jméno „Štědrý“? Štědrost koho? 
Je to jen poezie? 
Mělo by jít jen o jídlo, pití a dárky?
Hledejme odpověď na tyto otázky.
I naše milé koledy znají tuto odpověď.
Kéž se pravdivě můžeme připojit ke starobylé vánoční hymně 
„Narodil se Kristus Pán… nám, nám narodil se“.

Krásné, pravdivé Vánoce Vám všem přeje

Pavel Jančík, farář

Ze života 
farnostiZe života farnosti

Vánoční slůvko Otce Pavla:

Den Hodina

so 24. 12.

Štědrý den

14.00–16.00

16.00

24.00

Betlémské světlo v kostele

Vánoční mše sv. pro děti

Půlnoční mše svatá

ne 25. 12.

Narození Páně 9.00 Mše sv.

po 26. 12.

Sv. Štěpána 9.00 Mše sv.

so 31. 12.

Sv. Silvestra 17.00 Děkovná mše sv.

ne 1. 1.

Nový rok, 
Matky Boží

9.00
Novoroční mše sv.

s obnovou manželských slibů

po 24. 1. 2012 18.00 Ekumenická bohoslužba



Sport 
a spolkySport a spolky

14. 7. 2011 – zemřela tetička
Jaroslava Polanková, 28. 7.
2011 zemřela tetička Vlasta Se-
verová. Ke 14. 7. 2011 je nás 52.

5. 9. 2011 – se otevírala po re-
konstrukci staré školy mateř-
ská škola, tetičky napekly na
uvítanou koláče a rychtářka
slavnostně spolu s náměstkem
primátora přestřihla pásku. 

17. 9. 2011 – se 11 tetiček
a sousedů účastnilo sezení v Zá-
lezlicích k jejich 75. výročí zalo-
žení Obce baráčnické. Obec,
která byla po záplavách v roce
2002 téměř celá zničena, opět
vzkvétá a žije čilým společen-
ským životem. 

Večer se konala posvícenská zá-
bava společně se zahrádkáři,
rybáři a sportovci, tetičky pro-
dávaly tombolu, účast 17 členů. 

21. 9. 2011 – přijela návštěva
z Kamenice nad Lipou. Po ná -
vštěvě Senátu, prohlídce Vino-
ře a obědě jsme se s nimi sešli
ve Ctěnicích. Vedl je místosta-
rosta J. Pařík a tajemník
L. Zhorný, prohlédli si areál, 

zámek, kočárovnu a pak jim za-
zpívaly Upanišady. My jsme 
s nimi při koláčcích a kávě po-
besedovali a soused Vorlíček
zahrál k poslechu. Odpoledne
proběhlo v pohodě, a když od-
jížděli, byli velmi spokojeni.

14. 11. 2011 – jsme křtili vi-
nořský kalendář za účasti
místostarostky tetičky Boušové
a starosty souseda Švarce.

26. 11. 2011 – výlet na vánoč-
ní trhy v Regensburgu pořáda-
ný Kulturně vzdělávacím cen-
trem VINCENT.

Volební sedění 
3. 12. 2011 v místní sokolovně
poklepem rychtářského práva
zahájila rychtářka Dana Kudlo-
vá volební sezení. Minutou ti-
cha jsme uctili památku našich
zesnulých. Pěvecký kroužek 
1.–3. tříd ZDŠ pod vedením
paní učitelky Míši Králové nám
zazpíval a obohatil naše sezení.
Tetička vzdělavatelka nás se-
známila s významem zvyků
a obyčejů vánočních svátků, te-
tička berní zase s obsahem naší
pokladny, slídilky potvrdily

správnost hospodaření a od-
souhlasili jsme členské příspěv-
ky. Syndička přišla s tím, co se
u nás v letošním roce událo.
Přijali jsme do našich řad dvě te-
tičky z Přezletic. Zvolili jsme
nové konšelstvo. Naše sezení
navštívil místorychtář XVI. župy
– soused Veselý, zástupci 
BO Hoštice, Libeň, Odolená
Voda a Zálezlice. Tetička Justi-
chová za XVI. župu předala vy-
znamenání za dlouholetou čin-
nost pro BO naší bývalé rych-
tářce Jarušce Patrasové, kterou
jsme zároveň zvolili jako čest-
nou paňmaminku do konšel-
stva. Sezení jsme ukončili ba-
ráčnickou hymnou, k poslechu
a tanci zahrál soused Vorlíček.
Máme z naší práce radost, příští
rok nás čeká oslava 80. výročí
založení naší baráčnické obce. 
Přejeme našim spoluobčanům
hodně osobních úspěchů, zdra-
ví a hezké prožití svátků.

Syndička Jana Kubištová

Myslivci
Úlovky do tomboly.
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12. 2. 2011 – se 11 členů
účast nilo hodnotícího sezení
16. župy v Březiněvsi.

16. 2. 2011 – jsme byli společ-
ně v čínské restauraci, na kte-
rou si spoříme.

7. 3. 2011 – se konal na Rych-
tě maškarní bál, každý byl
v masce. Bál se vydařil.

4. 3. 2011 – se konalo povídá-
ní s panem Jiřím Zikou o rogalu
na Islandu očima ptáků.

28. 3. 2011 – proběhla beseda
o pořádku v obci s místostaros-
tou panem Karlem Jankem.

4. 4. 2011 – přišly děti ze školy
s paní Kazilovou zazpívat a po-
přát hezké Velikonoce a násle-
dovalo promítání maškarního.

10. 4. 2011 – proběhl veliko-
noční jarmark u Dlabačů, které-
ho se účastnil primátor hl. m.
Prahy pan Svoboda a setkal se
s našimi tetičkami a sousedy.
Primátor popřál tetičce Havlí-
kové k jejím 90. narozeninám.

16. 4. 2011 – proběhl ve Ctěni-
cích běh o velikonoční vajíčko
dětí i dospěláků. Naše tetičky
malovaly s dětmi vajíčka a pletly
pomlázky. Tato akce měla velký
úspěch a dětem se to moc líbilo.

20. 4. 2011 – jsme se opět
účastnili vítání občánků, je to
setkání dvou generací – těch
dříve narozených a těch, co se
narodili letos.

30. 4. 2011 – jsme přijali za
členy pana Václava Vorlíčka
a paní Irenu Řeřichovou. 

2. 5. 2011 – jsme byli na náv-
štěvě ve Slivenci, Praha 5,
a vlastně jsme jim opláceli
návštěvu.

18. 5. 2011 – jsme byli na vý-
letě v Kamenici nad Lipou, cel-
kem 31 lidí, a moc se nám tam
líbilo.

27. 5. 2011 – se konalo odha-
lení desky našeho rodáka pana
Novaka za účasti bulharské de-
legace.

28. 5. 2011 – výbor pro kultu-
ru připravil orientační závod
Vinoří Český Honza. Tetičky
napekly 200 buchet, aby kaž-
dý vandráček dostal v cíli
buchtu. Buchty voněly a chut-
naly i tatínkům. Po závodě se
tetičky a sousedé sešli s mí-
stními zahrádkáři v zahrád-
kářské kolonii, kde si společ-
ně zazpívali a pobesedovali.

30. 5. 2011 – nám děti ze 
7. a 8. tříd přišly zahrát di-
vadlo.

6. 6. 2011 – nám zpíval pěvec-
ký soubor ze ZŠ.

13. 6. 2011 – proběhl hudeb-
ně-pěvecký program k poctě
písničkáře Karla Hašlera.
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Baráčníci
Rok s rokem se sešel a my budeme hodnotit (bilancovat)
naši práci na volebním sezení 3. 12. 2011 v místní sokolovně.
Začali jsme tím, že jsme společně oslavili silvestr 2010
a Nový rok 2011. Spolupracujeme na akcích pro děti a na
akcích, které pořádá místní úřad. Zde je výčet akcí, které
jsme zvládli za letošní rok: 



Rybáři
Výlov rybníka Velká Obůrka 
Děkujeme celému rybářskému
spolku za obětavou a užitečnou
práci.
23. 10. 2011 
Výlov Malá Obůrka 
Nevlídné počasí naše rybáře
nezaskočilo. Při příležitosti vý-
lovu byl proveden i úklid hráze
a břehů malého rybníka. Všem
veliký dík.
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KronikaKronika

Báseň
Slepec a dlaň

V osleplém srdci nevíra, 
obludná saň.
Don Quijote se ubírá
pustinou sám.

Jde pouští v sobě
slepec a dlaň.
Kdo na jeho hrobě
zavolá – Vstaň?

Kdo najde mu řeku
a na řece prám?
Pak slova dá skřeku
snad Quijote sám!

Doplout tak člunu
slepec a dlaň,
při sobě lunu
svou bílou laň.

Labuť a lunu
sen stříbrných par.
Doplout tak v člunu
dá Bůh mi ten dar?

Lubomír Antoš

Blahopřejeme našim občanům, kteří slaví

svá životní jubilea ve 4. čtvrtletí roku 2011:

Říjen
NEDVÍDEK Karel 80 let

FUXOVÁ Soňa 85 let

HANKO Ondrej 83 let

TESAŘOVÁ Amálie 84 let

ŠULCOVÁ Helena 86 let

HOLCOVÁ Jarmila 75 let

Listopad
RABOCHOVÁ Marie 83 let

FRANCÁNOVÁ Alenka 82 let

VLASÁKOVÁ Jana 70 let

LENEROVÁ Drahomíra 75 let

LICHTENBERG Stanislav 70 let

FAIFKOVÁ Marie 83 let

JAVOROVÁ Věra 83 let

ŠIMŠOVÁ Eliška 80 let

HYKLOVÁ Ludmila 81 let

ZEMANOVÁ Marie 70 let

MARYSKO František 5 let

BLOVSKÝ Jaroslav 94 let

OBRUČA Lubomír 83 let

Prosinec
MARYSKOVÁ Marie 84 let

HORÁČKOVÁ Marie 91 let

OBRANSKÁ Růžena 87 let

HLAVÁČKOVÁ Božena 83 let

MORAVČÍK Jan 84 let

HANDREJCHOVÁ Pavlína 81 let

HOLÁ Věra 85 let

PŘIDAL Vojtěch 70 let

ANTOŠOVÁ Ludmila 89 let

Zahrádkáři
Podzimní výstava

15.–17. 9. pro vás v informač-
ním středisku Zahrádkáři Boh-
danečská připravili již druhou
výstavu ovoce a zeleniny. K vi-
dění byly také květiny, bylinky,
zavařeniny a aranžmá z levan-
dule. Nádherný zážitek, aranžo-
vaný s velkou obětavostí, citem
a srdcem. Děkujeme Martině
Kolarové a jejím kolegyním
a kolegům za organizaci výsta-
vy, stejně jako vystavovatelům
a návštěvníkům. 
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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

Pl
ac

en
á 

in
ze

rc
e

Uzávěrky: 25. 2., 25. 5., 25. 8., 25. 11. Tel. redakce: 286 851 114

Inzerce ve Vinořském zpravodaji
Ceny inzerce ve Vinořském zpravodaji:

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

 

www.studiolili.cz

Studio Lili

Objednávky na telefonu:
Reflexologie: 777 / 102 032
Kosmetika, masáže, bìlení zubù: 725 / 207 580
Manikúra a nehtová modeláž: 776 / 440 310
Mlázovická 777, Praha 9 - Vinoø

Vánoèní poukázky
Vánoèní kosmetické balíèky 

Masáže, kosmetika, diagnostika
vlasové služby, 

vizážistika, manikúra, 
modelace nehtù

VIDEO NA DVD
Videozáznamy Vašich kazet převádíme do digitálního formátu na DVD

Kvalitně a levně • leimbergermilan@seznam.cz • tel.: 774 829 975
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Základní škola Heřmánek
Pro všechny rodiče a budoucí zájemce o vzdělávání nabízíme možnost nahlédnout do práce naší školy 

na DNI OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – 15. 12. 2011. Nahlédnout do našeho vyučování lze po předchozí domluvě 

na skola@prorodinu.cz.

Od 14 hodin Vás seznámíme s vizí školy, popíšeme Vám denní režim školy, ale také práci v jednotlivých

předmětech a odpovíme na Vaše otázky. 

ZÁPISY do 1. a 2. třídy se konají ve čtvrtek 12. 1. 2012 a 19. 1. 2012 od 16 do 18 hodin. 

Škola bude přijímat 8–10 dětí do 1. ročníku základní školy, 2 děti do 2. ročníku a dle zájmu i 3. ročníku základní školy. 

Není také vyloučeno, že děti 1.–3. ročníku budeme moci přijmout také do prostor na Praze 8 – Ládví.

Mezi hlavní charakteristiky školy patří 
✔ malý počet žáků ve třídě a individuální přístup ke každému žákovi, 

✔ rozšířená výuka anglického jazyka od 1. třídy, 

✔ velkou prioritou školy je důraz na dobré vztahy a komunikaci mezi dětmi 

✔ výuka etiky a základů křesťanství.

Škola také administruje děti domácího vzdělávání v 1.–3. třídě 

s možností zúčastnit se některých vybraných předmětů. 

Více informací na www.prorodinu.cz/skola

                              úklidové služby 

kompletní úklid domácností a firem
tel.: 739 612 406
e-mail: info@beladona.cz
www.beladona.cz
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Koupím pozemek pro výstavbu RD v této lokalitě.
Tel.: 602 43 26 43 • E-mail: romis@romis.cz
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