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Ahoj, Vinořáci,
v prvním vydání zpravodaje
roku 2012 si vám dovoluji popřát dobrý, úspěšný a zdravý
celý rok.
Vinoř se rozvíjí rychlým tempem, do první třídy přišlo k zápisu 85 prvňáčků a v březnu
budeme vítat 70 nově narozených dětí v roce 2011… Co to
znamená? Mateřská školka
bude pouze pro děti z Vinoře
a v blízké budoucnosti je mož2

né, že zrušíme i spádovost
okolních obcí do naší školy. Ve
spolupráci s ředitelkou mateřské školky i ředitelem školy,
stejně jako s okolními starosty, každoročně provádíme optimalizaci tak, aby naplněnost
jednotlivých tříd prvního
stupně byla co nejefektivnější.
Kapacita MŠ 185 dětí by měla
být již konečná, nyní je na
řadě zvýšení počtu kmenových tříd základní školy a vyřešení problému zastaralé ku-

chyně. To si vyžádá cca 30 milionů Kč (investiční náklady),
takže je stále co shánět.
Letos bychom chtěli vybudovat technické zázemí úřadu
včetně důstojného archivu
a garáží pro strojní techniku,
částečně zrekonstruovat první
patro staré školy včetně vybavení učeben a šaten, dále vyměnit staré plynové kotle ve
školních budovách a na úřadu, pořídit novou střechu nad
šatnami ZŠ, dokončit rekon-

strukci sociálního zařízení ve
staré MŠ, instalovat herní prvky v zahradě MŠ ve staré škole
a provést vestavbu 4 nových
tříd v půdních prostorách
nové školy – pokud na tuto
akci seženeme finance. Rádi
bychom také zahájili první
etapu přestavby kuchyně ZŠ,
získat potřebné finance bude
ale i zde jistě velice složité.
K tomu můžeme přičíst instalaci nových laviček a košů,
herních prvků u dětských
hřišť, úpravu a údržbu našeho
společného okolí, rekonstrukci studánky V Obůrkách, výstavbu naučné stezky Obůrka-Jenštejn, která by byla schůdná i pro maminky s kočárky,
nové autobusové zastávky
před Normou a hřbitovem, novou autobusovou zastávku Vinoř (u Unigy) a další akce, které vyplynou z každodenní práce a z jednání s okolními
starosty a hl. m. Prahou.
V přípravě je také celá řada
kulturních a společenských
akcí, vrcholem je jubilejní
20. obecní ples 3. 3. a oslavy
80 let od založení Obce
baráčnické 26. 5. Účast na
této akci předběžně přislíbila
předsedkyně PS Parlamentu
ČR paní M. Němcová, senátor
T. Kladívko a primátor Prahy
B. Svoboda, možná přijede
i krajanská delegace z partnerského města v USA, Prague Oklahoma, stejně jako
delegace z ostatních partnerských měst. Vinoř bude vidět
i v tomto roce, což je jistě
dobře.

Rada mladých připravuje pro
děti letní tábor v italském
partnerském městě Laveno
Mombello, v přípravě jsou
i zájezdy dětí do Polska a Německa, rádi bychom také
uspořádali sportovně-společenský soutěžní den všech
partnerských měst.
Naši senioři pojedou do termálních lázní v Maďarsku
a spolu s nimi ožívají i všechny naše ostatní spolky.
I nadále probíhají jednání
ohledně co nejširšího a nejrychlejšího zpřístupnění ctěnického i vinořského zámku
a jejich možného propojení
pro chodce i cyklisty. Máme již
územní rozhodnutí o výstavbě nového dětského hřiště
V Topolech, stejně jako zintenzivnění kapacity ČOV. Opět
vše závisí na finančních možnostech hl. m. Prahy.
Jak sami vidíte, na jeden rok
je toho opravdu hodně, Vinoř
a všichni Vinořáci si to ale jistě zaslouží. Chtěl bych poděkovat všem, kdo nám pomáhali vlastními silami s úklidem sněhu, a všem, kteří po
svých čtyřnohých přátelích
pečlivě uklízejí. Přes veškeré
nedostatky je i zde vidět mírné zlepšení. Je jenom na nás,
zda budeme žít v hezkém
a příjemném prostředí a zda
se nám tady bude všem líbit
a společně se nám dařit.
Krásné a usměvavé jaro.
Fr. Švarc

Vážení Vinořáci,
jistě jste zaznamenali, že
v příštím roce si budou prezidenta vybírat samotní občané,
v Poslanecké sněmovně i v Senátu Parlamentu ČR byl schválen zákon o přímé volbě prezidenta republiky. V současné
době se připravuje prováděcí
zákon, z kterého budou patrné
další kroky a podmínky volby.
Já osobně si myslím, že těch
voleb je až moc. V tomto roce
budou volby do Senátu a krajů, v příštím prezidentské
a v tom dalším už zase volby
komunální a do Poslanecké
sněmovny. A jak jsem se dozvěděl, u vás ve Vinoři máte
ještě volby vedení všech spolků, volbu loga Vinoře, volbu
nejkrásnější masky na Obecním plese a dětském karnevalu… Ať máte při všech volbách
správnou ruku, štěstí a ať ti
vámi zvolení naplní vaše očekávání. Těším na setkání
s vámi v průběhu celého roku,
a zvláště pak na setkání s vašimi nádhernými baráčníky.
Váš Tomáš Kladívko
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Z 12. zasedání
Zastupitelstva
MČ Praha-Vinoř,
konaného
dne 15. 12. 2011

I. Zprávy z MHMP
Nejdůležitějším bodem bylo
schválení rozpočtu. Byl schválen, je velmi stručný, nebyl
připraven detailní rozpočet
bez položek pro jednotlivé
MČ. Je velmi zkrácený. Předpokládají se investice především do započatých velkých
staveb, jako je např. tunel
Blanka.
II. Úkoly z minulých zastupitelstev
MZ nesouhlasilo s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem 15 m2 pozemku (rozhraní pozemku p. č. 1161
a 1162/1, k. ú. Vinoř – parkoviště u Normy) za účelem
umístění „domku“ na prodej
květin a drobného doplňkového nepotravinářského spotřebního zboží.
III. Nové úkoly
MZ schválilo rozpočet HČ
s tím, že částka 500 tisíc Kč
bude přesunuta do kapitoly
kapitálové výdaje na rok 2012
na vypracování projektů.
MZ schválilo rozpočet VHČ
na rok 2012.
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MZ souhlasilo se zrušením
nájmu sklepního prostoru
k bytu č. 4 v Bohdanečské 249
k 1. 1. 2012.
MZ souhlasilo s odepsáním
pohledávky za E. H. ve výši
335 501,- Kč. Vzhledem
k tomu, že se jedná o nevymahatelnou pohledávku, nebude
se již dále tato pohledávka
evidovat na podrozvahových
účtech.
MZ souhlasilo s pronájmem
3 parkovacích míst společnosti Lordano, a. s., v ul. Bukovinská od 1. 1. 2012 do 31. 12.
2013, a to za cenu 250,- Kč/měsíc/1 parkovací místo + DPH
v zákonné výši. Nájemné za
parkovací místa bude uhrazeno na daný kalendářní rok do
31. 1. daného kalendářního
roku.
MZ nesouhlasilo s dlouhodobým prodloužením nájemní
smlouvy na byt č. 3, Bohdanečská 400. Nájemní smlouva
bude prodloužena pouze na
období od 1. 1. 2012 do 29. 2.
2012, aby si mohl nájemce zajistit náhradní bydlení. V den
ukončení nájemní smlouvy
bude byt předán zpět MČ Praha-Vinoř.
MZ souhlasilo s prodloužením nájemní smlouvy na byt
č. 9, Bohdanečská 399, od
1. 1. 2012 do 31. 12. 2012.
MZ souhlasilo s prodlouže-

ním nájemních smluv na pronájem nebytových prostor:
– ordinace praktického lékaře
v objektu Mladoboleslavská
515, o celkové výměře 102 m2,
s MUDr. Tomášem Krausem,
– ordinace dětského a dorostového lékařství v objektu Mladoboleslavská 514, o celkové
výměře 76,61 m2, s MUDr. Petrou Slámovou,
– ordinace zubního lékaře –
stomatologie v objektu Mladoboleslavská 515, o celkové výměře 102 m2, s MUDr. Evou Šimečkovou,
– ordinace neurologické ambulance v objektu Mladoboleslavská 515, o celkové výměře 64 m2,
s MUDr. Pavlou Melicharovou,
a to na období od 1. 1. 2012
do 31. 12. 2015. Nájemné je
pro období od 1. 1. 2012 do
31. 3. 2013 stanoveno ve výši
1 000,- Kč/m2/rok. Nájemné je
osvobozeno od DPH.
MZ souhlasilo s prodloužením nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru –
sklady v přízemí objektu Mladoboleslavská 515 o celkové
výměře 460,24 m2 společnosti
VAKO design, s. r. o., na období od 1. 1. 2012 do 31. 12.
2012. Nájemné je pro období
od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012
stanoveno ve výši 717,50 Kč/
m2/rok. Nájemné je osvobozeno od DPH.

MZ souhlasilo s prodloužením nájemních smluv na pronájem nebytových prostor –
garáže za účelem parkování
auta v objektu Bohdanečská
97 a v objektu Mladoboleslavská 515, na období od 1. 1.
2012 do 31. 12. 2015. Nájemné
je pro období od 1. 1. 2012 do
31. 3. 2013 stanoveno ve výši
1 580,50 Kč/měsíc bez DPH.
K nájemnému bude připočteno DPH v zákonné výši.
MZ souhlasilo s prodloužením nájemních smluv na pronájem nebytových prostor:
– za účelem prodeje textilu
v přízemí domu Mladoboleslavská 13 o celkové výměře
43 m2,
– cukrárna v objektu Mladoboleslavská 13 včetně venkovních ploch,
– cukrárna v objektu Mladoboleslavská 13,
a to na období od 1. 1. 2012
do 31. 12. 2015. Nájemné je
pro období od 1. 1. 2012 do
31. 3. 2013 stanoveno ve výši
1 000,- Kč/m2/rok. Nájemné
je osvobozeno od DPH.
– U všech výše schválených
prodloužení nájemních smluv
na nebytové prostory je MČ
Praha–Vinoř oprávněna jednostranně upravit nájemné
vždy k 1. dubnu o procentuální nárůst vykazované míry
ročního růstu indexu spotřebitelských cen v ČR vyhlášeného Českým statistickým
úřadem za předcházející kalendářní rok v případě, že
procentuální nárůst vykazované míry ročního růstu indexu
spotřebitelských cen v ČR vyhlášený Českým statistickým

úřadem přesáhne 2 %. Toto
ustanovení lze poprvé použít
s účinností od 1. 4. 2013
MZ souhlasilo s prodloužením nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru
za účelem provozování kadeřnictví v budově č. p. 162, Praha 9 – Vinoř, o celkové výměře 30 m2 na období od 1. 1.
2012 do 31. 12. 2012. Nájemné je pro období od 1. 1. 2012
do 31. 12. 2012 stanoveno ve
výši 1 000,- Kč/m2/rok. Nájemné je osvobozeno od DPH.
MZ souhlasilo se zřízením
úplatného věcného břemene
k částem pozemků parc. č. 11
a 165/1, vše v k. ú. Vinoř, které jsou vymezeny geom. plánem č. 1269-403/2011 ze dne
19. 10. 2011 pro společnost TSystems Czech Republic, a.s.,
IČ 610 59 382. Cena věcného
břemene bude stanovena znaleckým posudkem, který bude
vypracován na náklady žadatele. Min. cena je 100 Kč/bm.
MZ souhlasilo s vyvěšením
záměru k prodeji pozemku
parc. č. 1577/163 v k. ú. Vinoř
a souhlasí s prodejem za cenu
pozemku v místě a čase obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem na náklady žadatele.
MZ souhlasilo s ukončením
nájemní smlouvy na byt č. 5,
Mladoboleslavská 13, dohodou k 31. 12. 2011.
MZ souhlasilo s prodloužením nájemní smlouvy na byt
č. 1, Bohdanečská 400, Praha
9 –Vinoř od 1. 2. 2012 do 31.
1. 2015.
MZ souhlasilo s pronájmem
bytu č. 5 (stabilizační byt) v no-

vostavbě Mladoboleslavská 13
učitelce MŠ 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 připočteny zálohy na služby a nájemné ze zařizovacích předmětů.
MZ souhlasilo s pronájmem
bytu č. 2 v novostavbě Mladoboleslavská 13 nájemci, který
byl vybrán bytovou komisí
z pořadníku žadatelů o byt na
základě počtu získaných bodů
přidělených dle bodového hodnocení. Doba nájmu bude stanovena od 19. 12. 2011 do 30.
11. 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 ukončením
pronájmu bytu č. 1, Mladoboleslavská 514, dohodou k 31.
12. 2011 a s přidělením bytu
č. 6, Bohdanečská 249, témuž
nájemci od 1. 1. 2012 do 31.
12. 2012. Doba nájmu je stanovena na 1 rok, s možností
prodloužení (žádost o prodloužení nájemní smlouvy
musí být podána 90 dnů před
datem ukončení smlouvy).
K nájemnému budou připočteny zálohy na služby a nájemné ze zařizovacích předmětů.
MZ souhlasilo s návrhem
kontrolního výboru MÚ Vinoř,
aby při pořizování zápisu ze
zasedání zastupitelstva byl
vždy jmenovitě konkretizován
pracovník odpovědný za plnění předmětného úkolu a přesně
uveden termín splnění úkolu,
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či případného podání zprávy
o průběhu plnění. Při kontrole plnění úkolů na následujícím zasedání bude vždy k jednotlivým bodům zaznamenáno, že byly splněny, anebo
poznamenáno, že úkol trvá
nadále, a bude uveden náhradní termín plnění. Dále zastupitelstvo souhlasilo se stanovením přesných pravidel
pro zařazování mimořádných
bodů do svých zasedání.
MZ schválilo odměnu pro ředitele školy za dobře odvedenou práci a práci provedenou
nad rámec jeho povinností ve
2. pol. roku 2011.
MZ souhlasilo s vyvěšením
záměru na spolunájemce paní
Václavu Jirkovou pro pronájem nebytového prostoru
č. p. 235 – papírnictví.
Mimořádný bod jednání týkající se odměny za odvedenou práci pro Víta Mokrého,
ředitele Vincenta, nebyl do
jednání zařazen dostatečným
počtem hlasů.
Termíny zasedání
zastupitelstva
na 1. pololetí 2012:
29. březen
26. duben
24. květen
28. červen

IV. Připomínky zastupitelů
Robert Rytina – dotaz na řešení problému kolize termínu
jednání zastupitelstva, např.
s třídními schůzkami
reakce starosty – bude projednáno s ředitelem školy
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M. Kilingerová – dotaz na
posunutí času začátku zasedání zastupitelstva na 19. hodin
reakce starosty – vzhledem
k tomu, že jednání zastupitelstva se protáhlo také do půl
jedenácté, je asi lepší ponechat takto
V. Diskuse a připomínky
občanů
J. Krajl
- dotaz na osvětlení v Prachovické, to, co tam je, je nedostatečné
- žádost na kulturní výbor
o větší propagaci Vinoře, inzerce v Regionu, pro zvýšení
účasti na akcích ve Vinoři
reakce starosty
- návrh napojit na školu tři
lampy, které dostatečně osvětlí tuto ulici
- navrhl členství p. Krajla
v kulturním výboru
p. Smoljak – dotaz na revitalizaci V Podskalí
reakce starosty – nejedná se
o revitalizaci Podskalí, ale
o víceúčelové hřiště V Topolech, zpracováno již několik
projektů na výstavbu tohoto
hřiště; tento projekt je
v územním řízení, byly stanoveny podmínky, projektová
dokumentace pro stavební řízení se může lišit; v současné
době je podstatné pouze to, že
bude povolena výstavba víceúčelového hřiště.
Stanovisko musely dát všechny dotčené organizace při každém ze tří zpracovávaných návrhů.
p. Zítek – předseda Vinořské
zvěře navázal na bod jednání
projednávaný na listopadovém

zasedání zastupitelstva a seznámil zastupitele a veřejnost s jejich florbalovým družstvem:
přímo z Vinoře 6 členů, další
jsou z Přezletic, Čakovic a okolí,
hrají soutěž mužů Pražská liga,
věkový průměr cca 28 let.
Celkové roční náklady cca
50 tis., jsou tam zahrnuty náklady na pronájem tělocvičny
a náklady na pořádání turnaje
(pronájem tělocvičny, rozhodčí, zdravotník); ve Vinoři turnaj neprobíhá, tělocvična není
vyhovující pro soutěž mužů.
Oddíl by se mohl podílet na organizaci sportovních akcí ve
Vinoři.

Z 13. zasedání
Zastupitelstva
MČ Praha-Vinoř,
konaného
dne 23. 1. 2012
I. Zprávy z MHMP
MČ Praha-Vinoř byla přidělena částka 2 mil. Kč na technickou vybavenost (pravděpodobně bude využita na vybudování
zastávky Vinořská u Unigy).
Počítá se s rozšířením čističky odpadních vod.
Bude provedena revitalizace
cukrovarského rybníka a jeho
okolí.
Většina financí MHMP bude investována do již probíhajících
staveb, jako je tunel Blanka.
Dále se budeme snažit získat
finance na půdní vestavbu ve
škole – na vybudování 4 učeben a toalet, v případě potřeby se bude uvažovat o zrušení
spádovitosti Přezletic a Jenštejna do naší školy.

II. Úkoly z minulých
zastupitelstev
MZ souhlasilo s finančním
příspěvkem ve výši 5 000,- Kč
na činnost sportovního oddílu
FCB Vinořská zvěř na rok
2012 a pověřilo tajemníka
poukázáním finanční částky
ZŠ Vinoř jako úhrady části nájemného za pronájem tělocvičny za FCB Vinořská zvěř.
Částka bude vyplacena z kapitoly tělovýchovná činnost.
MZ se seznámilo s Projektem
využití zámeckého areálu Ctěnice, předloženým Přípravným výborem akciové společnosti „Zámek Ctěnice“, konstatovalo, že tento projekt
splňuje požadavky MČ Praha-Vinoř, a uložilo starostovi
jeho projednání s radním pro
kulturu ing. Novotným za účelem co nejrychlejšího zpřístupnění ctěnického areálu.
Zastupitelstvo MČ Praha-Vinoř
souhlasilo s opětovným uzavřením nájemní smlouvy na
byt č. 3, Bohdanečská 400,
Praha 9–Vinoř, s původními
nájemci na období od 1. 3.
2012 do 30. 9. 2012. Před podpisem nájemní smlouvy uhradí nájemci peněžní prostředky k zajištění nájemného
a úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním
bytu ve výši dvojnásobku měsíčního nájemného, včetně nájemného ze zařizovacích předmětů a záloh na úhradu za plnění poskytovaná v souvislosti
s užíváním bytu. Prodloužení
nájemní smlouvy od 1. 10. 2012
bude dále možné, pouze pokud nájemci písemně požádají
o prodloužení nájemní smlou-

vy na tento byt nejpozději do
31. 7. 2012 a k 31. 8. 2012 budou uhrazeny všechny splatné
závazky vůči MČ.
MZ souhlasilo s tím, že spolunájemcem nebytového prostoru – prodejna papírnictví, Živanická 235, Praha 9 – Vinoř,
bude od 1. 2. 2012 spolu
s T. Klímou také V. Jirková. MZ
pověřilo tajemníka ÚMČ zajištěním sepsání Dodatku k nájemní smlouvě.
MZ nesouhlasilo s vydáním
souhlasu s úplatným věcným
břemenem 100 Kč/bm na uložení kabelu NN ve stávající
a nové trase se zakončením
skříní SS 102 na pozemku
parc. č. 1577/78 v k. ú. Vinoř,
dle výkresu dokumentace pro
územní řízení.
MZ souhlasilo s umístěním
stavby na pozemku parc.
č. 557/18 v k. ú. Satalice k zamýšlenému zřízení stanice
LPG pro motorová vozidla, za
podmínky smluvního ošetření
užívání
pozemku
parc.
č. 557/18 v k. ú. Satalice
smlouvou nájemní na dobu
určitou za cenu běžnou.
MZ souhlasilo s nabídkou
k bezúplatnému převodu pozemku parc. č. 1337/98 v k. ú.
Vinoř o výměře 8 m2 do vlastnictví hlavního města se svěřením Městské části Praha-Vinoř.
MZ pověřilo tajemníka ÚMČ
zajištěním zápisu výše jmenovaného pozemku do KN.
MZ souhlasilo s navrženým
provozní řádem „Zařízení
ke sběru a výkupu odpadů“
na katastru obce Vinoř, který
byl předložen provozovatelem M. Mistrikem.

MZ souhlasilo s vyhodnocením nabídek na prodej pozemku ve Ctěnicích a pověřilo
starostu k oznámení výsledku
vyhodnocení nabídek zájemcům a k jednání o uzavření
kupní smlouvy se zájemcem
s nejvyšší nabídkou.
III. Informace starosty
Rozpočet z MHMP pro nás
není příliš příznivý.
Jsou prováděny studie efektivnosti práce úřadů v malých
MČ, snaha o redukci.
Přímé volby starostů.
Zakázky nad 100 tis. Kč realizované v MČ: Dvůr Mladoboleslavská 13 a Projekt na archiv
na dvoře úřadu.
Připravujeme zveřejňování
všech zakázek na internetových stránkách.
Ve škole je nutné provést výměnu kotlů v kotelně (nové
kotle budou znamenat úsporu), bude realizováno.
Náklady na provoz školy
jsou při provozu na několika
budovách 3,6 mil. Kč, na rozdíl např. od Satalic, které mají
náklady výrazně vyšší a přitom mají méně žáků a jen jednu budovu, a to novou.
IV. Připomínky
zastupitelů
K. Janko: informace o kácení
a prořezech keřů ve Vinoři
– u Normy byly ořezány keře,
budou odstraněny zcela a nahrazeny trávníkem a květinovými mísami
– jsou odstraňovány keře
vadící ve výhledu při výjezdu
ze zatáčky, nebo u přechodů
(Klenovská, Vinořské náměstí)
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– odstraňování a ořez je prováděn především ke zlepšení
bezpečnosti a čistoty Vinoře
reakce starosty: Na zasedání
bezpečnostní rady Prahy 19
byly řešeny případy, které se
mohou dotknout i Vinoře. Za
poslední dobu došlo ke zvýšení
počtu trestných činů. Rada doporučila všem MČ eliminovat
všechna tmavá zákoutí. Park
u hřbitova byl naprosto neprůhledný, a tím i nebezpečný.

Ze 14. zasedání
Zastupitelstva
MČ Praha-Vinoř,
konaného
dne 23. 2. 2012
I. Nové úkoly:
MZ souhlasilo se zvýšením cen
služeb souvisejících s pohřebnictvím z 10 % DPH na 14 %
DPH od 1. 3. 2012.
MZ stanovuje od 1. 3. 2012
výši nájemného za nájem hrobového místa ve výši 40 Kč/
m2/rok, tj. 400,- Kč/m2/10 let,
nájem osvobozen od DPH.
Současně s nájmem hrobového místa je vybírána úhrada za
8

služby spojená s užíváním hrobového místa, která je od 1. 3.
2012 stanovena ve výši 95,Kč/m2/rok, tj. 950,- Kč/m2/10
let, vč. 14 % DPH. Nájemné
a úhrada za služby spojené
s užíváním hrobového místa
jsou stanoveny z výměry každého hrobového místa v m2 se
zaokrouhlením na 1 desetinné
místo směrem dolů.
MZ souhlasilo s prodloužením
nájemní smlouvy na byt č. 7,
Bohdanečská 250, Praha-Vinoř,
od 1. 4. 2012 do 31. 3. 2014.
MZ souhlasilo s umístěním
reklamních tabulí o provozovně na sběr kovového odpadu
a papíru na zadní straně vitríny v ul. Mladoboleslavská
(blíže lékárny), a nad informační tabulí Městské části
Praha-Vinoř, ul. Mladoboleslavská. Rozměry reklamní tabule budou přesně kopírovat
stávající rozměry zadní části
této vitríny a informační tabule. Montáž bude provedena
odbornou
firmou
na
náklady M. Mistrika. Doba
nájmu od 1. 3. 2012 na dobu
neurčitou. Výpovědní lhůta
3 měsíce. Výše nájemného za

obě reklamní plochy bude
stanovena ve výši 1 000,Kč/rok + DPH v zákonné výši.
Platba bude uhrazena vždy
na rok dopředu.
MZ souhlasilo s převodem
hospodářského výsledku ZŠ
a MŠ Praha-Vinoř do fondů školy dle požadavku ředitele školy.
MZ pověřilo tajemníka ÚMČ
Praha-Vinoř, aby vyzval M. H.
k bližší specifikaci činnosti sběrného dvora a k předložení podrobného Provozního řádu do
příštího zasedání zastupitelstva.
MZ doporučuje změnu územního plánu sídelního útvaru
hl. m. Prahy pro pozemky
p. č. 662 a 663, vše v k. ú.
Vinoř, na území sloužící pro
bydlení, koeficient OB-A.
MZ souhlasilo s vyvěšením
záměru prodeje pozemku parc.
č. 1361/184 o výměře 316 m2
v k. ú. Vinoř a pověřilo tajemníka ÚMČ vyvěšením záměru.
MZ souhlasilo s přijetím pozemků parc. č. 953/2-7, 953/13,
953/24, 1342, 1344/1, 1349,
vše v k. ú. Vinoř, vč. staveb na
nich, formou daru od obce Přezletice, a pověřilo tajemníka
ÚMČ zajištěním bezplatného
převodu a zapsáním do KN,
jedná se především o chodníky, komunikace a travnaté plochy podél nich.
MZ souhlasilo s uzavřením
Smlouvy o věcném břemeni
k částem pozemků parc.
č. 1255, 1333, vše v k. ú.
Vinoř, pro společnost Telefónica Czech Republic, a. s.,
kterou zastupuje společnost
VYDIS, a. s.
MZ souhlasilo s prodejem pozemku parc. č. 1577/163 v k. ú.

Vinoř, včetně upraveného povrchu pozemku, SVJ Semtínská
783, zastoupeným Ing. M. Biskupem, předsedou výboru
SVJ, za cenu ve výši 50 % odhadní ceny. SVJ uhradí znalecký posudek a poplatky související se zápisem změny do KN.
MZ souhlasilo s majetkoprávním vypořádáním oddělené části pozemku parc. č. 470/7 v k. ú.
Vinoř o výměře 28 m2 odkoupením od vlastníka za cenu stanovenou znaleckým posudkem
a směrnicí hl. m. Prahy o vykupování pozemků nebo dohodou.
MZ vydalo souhlas k umístění
části optické trasy na pozemku
p. č. 989/7 v k. ú. Satalice pro
akci „Optická trasa SBAD Letňany – Satalice, ul. Trabantská“ za
podmínky uzavření Smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení
úplatného věcného břemene
(100 Kč/bm + DPH) k dotčenému pozemku a pověřilo starostu podpisem smlouvy.
MZ odsouhlasilo vyvěšení tibetské vlajky dne 10. 3. 2012 na
budovu MČ Praha-Vinoř jako
projev podpory mezinárodní
kampaně „Vlajka pro Tibet“.
MZ odložilo rozhodnutí
o příspěvku na ekumenickou
konferenci na příští jednání
zastupitelstva s tím, že bude
žadatel osloven pro podání
bližších informací o této akci.
MZ odsouhlasilo pronájem
bytu č. 1 v ulici Mladoboleslavská 514 nájemci, který byl
vybrán bytovou komisí z pořadníku žadatelů o byt. Doba
nájmu byla stanovena na 1 rok
od 1. 3. 2012 do 28. 2. 2013
s možností prodloužení za nájemné 100 Kč/m2/měsíc.

K nájemnému budou připočteny zálohy na služby a nájemné ze zařizovacích předmětů.
MZ souhlasilo s ukončením
nájemní smlouvy dohodou
k 29. 2. 2012 na byt č. 3, Mladoboleslavská 514, Praha-Vinoř.
II. Informace starosty
Bod jednání 256/2/12, který
byl vyřazen, se týká rekonstrukce autobusových zastávek na Mladoboleslavské.
Vzhledem k tomu, že má úřad
finance na tuto rekonstrukci
v kapitole doprava, není nutné o tomto bodu hlasovat.
Ctěnice: Zatím to vypadá, že
celý areál převezme Muzeum
hl. m. Prahy, některé prostory
bude pak dále pronajímat.
Plánujeme návštěvu pana Novotného, na které bude představen projekt zmíněný na minulém jednání zastupitelstva,
a bude projednáván také vinořský zámek, který by měl
být v současné době vyklizen,
a také další možnosti spolupráce v kulturní oblasti.
Letošní zima byla příznivá,
dojde k úsporám, které mohou být věnovány na instalaci
laviček, odpadkových košů
a vybavení dětských hřišť.
Vítání občánků – 70 dětí,
22. 3. 2012.
III. Připomínky zastupitelů
- Dotaz na možnost umístění
semaforu na křižovatce Mladoboleslavská-Živanická-Bohdanečská.
reakce K. Janka – Vybudování semaforu by způsobovalo
hromadění aut a kolony, jedinou možností by bylo vybudování obchvatu. Trochu zlepšit

situaci může také vybudování
ulice Veselská za Kbely směrem
na Letňany.
– Je naplánována schůzka se
studentem ČVUT, který se
bude věnovat dopravní studii
Vinoře ve své diplomové práci.
reakce starosty – Rozpočet
na semafor je cca 3 mil. Kč, tuto
částku nemá MČ z čeho investovat, je vypracován projekt.
p. Hadraba – Křižovatka je nebezpečná, nepřehledná z příjezdu z města z důvodu aut stojících na parkovacích místech
podél Mladoboleslavské.
reakce K. Janka – Řešením
problému by mohlo být právě
zrušení těchto parkovacích míst.
reakce starosty – Pokusíme
se na magistrátu připomenout
tento projekt na řešení křižovatky, nebo prozatím alespoň
získat dalšího policistu.
M. Vojáček – Předání zprávy
ze zasedání výboru pro strategický rozvoj (návrhy na zpracování studií využitelnosti veškerého movitého majetku MČ).
otevírání obálek: logo Vinoře
IV. Diskuse a připomínky
občanů
J. Krajl – Nesouhlasí se zřízením sběrného dvora ve Vinoři
vzhledem k umístění v blízkosti zámku a budoucího golfového hřiště.

Novinky pro úklid
a bezpečnost
Zima se pomalu vzdává své
vlády, a přestože byla velice
mírná a se sněhem šetřila,
mohli jsme ještě vyzkoušet novou techniku při zimní údržbě
komunikací. Zvláště zametací
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kartáč k malotraktoru se velice osvědčil v místech, která
bylo nutné dříve uklízet ručně.
Bonusem byla také perfektně
zametená bruslařská dráha na
rybníku V Obůrkách, na čemž
se vydatně podílely i děti
z družiny pod vedením paní
Kazilové.
Doufáme, že se nám s jeho pomocí povede také zkrátit úklid
štěrku ze silnic a chodníků. Na
tomto místě chci poděkovat
našim zaměstnancům, kteří se
věnují úklidu veřejných prostranství a údržbě komunikací
a zeleně – p. Řezníčkovi, p. Gašpárovi a manželům Kocourovým, za jejich svědomitost.
Po bezmála ročním snažení
a opakovaných žádostech na
MHLMP došlo k instalaci dvou
ukazatelů rychlosti v místech,
která jsme vytipovali při improvizovaném letním měření intenzity a rychlosti vozidel. Obě
místa na Mladoboleslavské se
nacházejí před přechody. Zvláště od umístění měřiče na křižovatce s ul. Ronovskou, před přechodem, přes který přecházejí
děti do školy, si slibujeme větší
bezpečnost a plynulost provozu. Ukazatel před stavebninami
Dlabač má za úkol zpomalit přijíždějící vozidla ze Středočeského kraje před křižovatkou s ul.
Rosická, kde je přechod k autobusové zastávce.

10

Na četné žádosti přinášíme
i výsledky dopravního průzkumu. Berte je prosím pouze
jako informativní, měření probíhalo v době dovolených a to
20. 7. – 10. 8. 2011.

Mladoboleslavská (před stavebninami Dlabač): Průměrná
rychlost 46,8 km/hod., V85
57 km/hod., maximální naměřená rychlost 176 km/hod.,
cca 6 tis. vozidel za den oběma směry, na místě omezení
rychlosti na 40 km/hod.
Bohdanečská (u fotbalového
hřiště): Průměrná rychlost
48,6 km/hod., V85 56
km/hod, maximální naměřená rychlost 115 km/hod., cca
3 tis. vozidel za den oběma
směry, na místě omezení rychlosti na 40 km/hod.
Klenovská (x Labětínská):
Průměrná rychlost 46,5
km/hod., V85 57 km/hod.,
maximální naměřená rychlost
109 km/hod., cca 4 tis. vozidel
za den oběma směry, na místě
omezení rychlosti na 40
km/hod., resp. 30 km/hod.
a dočasně zúžená vozovka.
(V85 – rychlost 85 % vozidel
do tohoto limitu.)
Hezké a bezpečné dny plné
jarního sluníčka přeje
Karel Janko

AKCE RADY MLADÝCH
na I. pol. 2012
ÚNOR:
- nábor nových členů do Rady
mladých
BŘEZEN:
- 2. březen SPORTOVNÍ DEN
od 17. hod. v malé tělocvičně
- podání přihlášek do II. ročníku umělecké soutěže VINTAL
2012
- 23. březen CHARITY DAY
- 22. duben DEN ZEMĚ
DUBEN – KVĚTEN:
- umělecká soutěž VINTAL 2012
ČERVEN:
- Svět čokolády – výlet do
partnerského města Kargowa
- 29. červen STREET PARTY &
DISCO na fotbalovém hřišti
pro mladé
ČERVENEC:
- LETNÍ TÁBOR v partnerském
městě Laveno Mombello
(15.–22. 7.)
SRPEN:
- FESTIVAL PARTNERSKÝCH
MĚST (26. 8.–30. 8.)

V plánu jsou i další výlety
v rámci významných výročí
a nabídky zážitkové turistiky.
Dotazy směřujte na:
lvi.kamen@seznam.cz,
rada.mladych@praha-vinor.cz

Možnost zapůjčení
invalidního vozíku

Dotazník:
jméno a příjmení _____________________________

Výboru pro sociální a zdravotní oblast se podařilo získat prozatím jeden invalidní vozík, který si mohou
nyní zdarma vypůjčit občané Vinoře, kteří potřebují
řešit například poruchu
svého vlastního vozíku či
naopak akutní situaci
v případě úrazu, náhlé
zdravotní indispozice či jiného handicapu.
„Sama velmi dobře vím, jak
je někdy těžké dopravit rodiče na běžnou lékařskou kontrolu ke specialistovi, který
sídlí mimo Vinoř. Stejně tak
může náhlá indispozice zaskočit i ty, kteří jsou jinak
v dobré kondici. Invalidní vozík, který může nepříjemnou
situaci ulehčit, ale nemůže
mít běžně při ruce každý, kdo
by jej potřeboval,“ říká předsedkyně výboru Ing. Lenka
Turnerová a dodává, že je
ráda, že teď mají lidé ve Vinoři možnost využít alespoň jeden manuální vozík, který
jim může pomoci řešit ty nejsložitější situace. Cílem je
zvyšovat počet vozíků podle
potřeby Vinořáků.
Po předchozí telefonické dohodě s paní Švrčinovou bude
prozatím možné využívat
tento invalidní vozík po
dobu jednoho týdne. V případě, že se neozve další zájemce, lze bezplatnou zápůjčku vozíku prodloužit dle
potřeby.

1) Využili byste nabídku zdravotních a sociálních služeb
v místě svého bydliště?
ANO
NE
2) O jaký druh služby máte zájem?
a) Domácí ošetřovatelská služba (odborná zdravotní
péče v domácnosti klienta)
b) Domácí asistence (pomoc při běžné hygieně,
pomoc v domácnosti, donáška obědů, doprovod
k lékaři atd.)
c) Neodborná běžná péče zajištěná prostřednictvím
dobrovolníků (bez nároku na odměnu)
c) Denní stacionář
d) Odlehčovací služba (péče o rodinného příslušníka
v době, kdy je rodina delší dobu mimo domov)
e) Domov seniorů
3) Jste schopni se na této službě ﬁnančně podílet?
Pokud ano, jakou maximální částkou.
a) Domácí ošetřovatelská služba (odborná zdravotní
péče v domácnosti klienta)
částka ______________
b) Domácí asistence (pomoc při běžné hygieně,
pomoc v domácnosti, donáška obědů,
doprovod k lékaři atd.)
částka/hod. __________
c) Péče zajištěná prostřednictvím dobrovolníků
(bez nároku na odměnu)
c) Denní stacionář

částka ______________

d) Odlehčovací služba (péče o rodinného příslušníka
v době, kdy je rodina delší dobu mimo domov)
částka/den __________
e) Domov seniorů
částka/měsíc ________
Za odpovědi předem děkujeme.
Dotazník doručte na ÚMČ Praha-Vinoř.
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V případě zájmu o tuto službu kontaktujte p. Švrčinovou
s předstihem, aby dokázala
vaší žádosti vyhovět. Výbor
pro sociální a zdravotní oblast by rád podobné služby
vinořským občanům postupně rozšiřoval a hledá možnosti, jak zejména starším lidem
a dlouhodobě nemocným
spoluobčanům a jejich rodinám zajistit kvalitní sociální
a zdravotní služby.
„Naším snem je vlastní domov
seniorů a případně také denní
stacionář, kde by se seniorům,
kteří vyžadují zvláštní péči,
věnoval během dne odborný
zdravotní personál. Takové zařízení ve Vinoři, jejíž populace
postupně stárne, velmi chybí
a kapacita zařízení v obvodu
Prahy 9 či okolních městských
částí je značně limitovaná. Vše
je samozřejmě otázkou peněz.
Hledáme možnosti, jak podobné zařízení vybudovat například s pomocí finančních prostředků z Evropské unie,“ vysvětluje Ing. Turnerová.
Právě z tohoto důvodu se
Výbor pro sociální a zdravotní oblast rozhodl již
v předstihu připravit krátký dotazník, ve kterém
chceme požádat občany Vinoře o odpovědi na dotazy,
týkající se zdravotních a sociálních služeb. Věříme, že
čas si najdou i ti z vás, pro
něž tato problematika není
prozatím až tak naléhavá.
Věk totiž obelstít nelze –
dostihne nás všechny bez
rozdílu.
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Pražští policisté varují!
Nový projekt sekundární prevence zaměřený na bezpečnost
dětí a mládeže.
Děti a senioři patří k nejvíce
ohroženým skupinám naší
společnosti. Policisté se při
své preventivní činnosti zaměřují nejvíce právě na tyto
cílové skupiny. Během loňského roku se v Praze policistům
podařilo pro děti a seniory realizovat přes 1 500 přednášek
a besed a více než 200 preventivních akcí.
Zmíněná preventivní činnost
vychází z faktu, že zhruba jedna čtvrtina veškeré kriminality
registrované v celé republice je
spáchána právě na území Prahy. Také kriminalita páchaná
na dětech a seniorech v Praze
převyšuje republikový průměr.
V rámci nového projektu s příznačným názvem „Pražští policisté varují!“ chtějí policisté
udržet a ještě zvýšit informovanost dětí v mateřských, základních a středních školách o zásadách bezpečného chování při
kontaktu s cizími lidmi v reálném životě i ve virtuálním prostředí internetu.
Při preventivních přednáškách
vycházejí policisté z bezpečností situace v dané lokalitě.
Důležitost dodržování zásad
bezpečného chování dokreslují
prezentováním skutečných případů, které policie v minulých
letech vyšetřovala. Na těchto
případech si děti následně mohou sami ověřit, že právě ne-

dodržení zásad bezpečného
chování dostalo smutné hrdiny
těchto případů do nebezpečných situací, které je mnohdy
poznamenaly na celý život!
Vzhledem k nutnosti udržet
tyto informace v podvědomí
dětí jsou součástí zmíněného
projektu i dva velké plakáty ve
formátu A2. Tyto plakáty zůstávají po přednášce na viditelném místě ve třídě či na viditelném místě na chodbách školy tak, aby je děti měly stále na
očích.
První plakát je určen pro děti
z mateřských školek a prvního stupně základních škol.
Dětem dobře známý Poldík,

zde zdůrazňuje tři základní
zásady bezpečného chování
dětí při kontaktu s cizí osobou. Ve spodní části jsou názorné piktogramy zobrazující
nesprávné chování. To je také
ústředním motivem hlavní
části plakátu, kde je zachycena situace, kdy muž nabízí dívence lízátko, povídá si s ní
a odvádí ji na odlehlé místo.

nutnost dodržování zásad
bezpečného chování při kontaktu s cizí osobou. Virtuální
svět je přenesen do běžné
každodenní reality, což si
právě mnozí dospívající vůbec neuvědomují!

Informace pro občany,
sběr a výkup surovin
S účinností od 1. 2. 2012
má každý občan Vinoře
možnost podílet se na vylepšení rozpočtu MČ Vinoř.
Druhý plakát je určen pro
druhý stupeň základních škol
a střední školy. Na pomalované zdi u skateparku jsou přilepeny 3 letáčky popisující
3 různé případy kriminality
spáchané na dětech. Na letáčku je ilustrační fotografie
a stručný popis případu.
I tento plakát poukazuje na

Jak ?
Prodejem nepotřebného kovového odpadu a papíru v novém zařízení pro nakládání
s odpady v ulici Rosická ve Vinoři.
Tato provozovna bude odvádět příspěvky do rozpočtu MČ
Vinoř ve výši 50,- Kč za kaž-

dou tunu kovového odpadu či
papíru od vinořských občanů
a firem.
Tato částka bude odváděna
z rozpočtu firmy provozující
toto zařízení, nikoliv formou
srážek z výsledné ceny vykoupeného odpadu.
Občané i firmy tak mohou využít možnost zpeněžit svůj nepotřebný kovový odpad nebo
papír za výhodné ceny a zároveň tímto způsobem přispět
do rozpočtu obce na kulturní
a sportovní účely.
Denně aktualizované ceny
a druhy vykupovaných
odpadů a provozní dobu
zařízení
najdete
na
www.vykup-rosicka.cz
nebo na telefonním čísle
608 743 599.

Pražská strojírna, a. s., Vás srdečně zve na

DEN PRAŽSKÉ STROJÍRNY,
který se bude konat dne 2. 6. 2012 ve výrobním areálu ve Vinoři.
Součástí doprovodného programu bude prohlídka areálu, ukázka výrobků,
expozice v tramvaji, soutěže pro děti i dospělé, občerstvení.
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MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ
Pražské plynárenské, a. s.
Termíny přistavení:
dne
26. 3. 12 od 10.30
dne
2. 5. 12 od 14.30
dne
7. 6. 12 od 8.00

do 13.30 hod.
do 17.00 hod.
do 11.00 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 267175174 a 267175202, www.ppas.cz

ODVOZ ODPADU VOK
březen 2012
Bohdanečská ulice – mezi domy č. p. 250 a 400
Mladoboleslavská ulice – pod nákupním střediskem
Křemílkova ulice – náměstí na konci ulice
Mikulovická ulice – u zahrady školy

20.–22. 3.
22.–24. 3.
24.–26. 3.
26.–28. 3.

červen 2012
Bohdanečská ulice – mezi domy č. p. 250 a 400
Vinořské náměstí – před farou
Křemílkova ulice – náměstí na konci ulice
U Cukrovaru – u řadových garáží

19.–21. 6.
21.–23. 6.
23.–25. 6.
25.–27. 6.

Do kontejnerů nelze odkládat stavební odpad a nebezpečný odpad:
lednice, autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, pneumatiky, televizory,
PC monitory, bioodpad
14

Soutěž „LOGO VINOŘE“
Verze 1

Verze 2

Verze 3

Verze 4

hlasovací lístek

✁

Vyberte z osmi návrhů pouze jeden a zapište jeho číslo.
Číslo návrhu:___________
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Soutěž „LOGO VINOŘE“
Verze 5

Verze 6

Verze 7

Verze 8

✁hlasovací lístek
Hlasovací lístky odevzdávejte od 20. března do 30. dubna 2012 na těchto místech:
Úřad MČ Praha-Vinoř, ulice Bohdanečská •Infocentrum „Na Rychtě“, ulice Chaltická
KVC Vincent, ulice Opočínská •ZŠ Praha-Vinoř, ulice Prachovická
16

V
i

Vinoř
Vinoř international
international
Vítání nového roku v partnerské
obci Schulzendorf 7. 1.
Letní tábor
v partnerském
městě Laveno
Mombello v Itálii

Tradiční přivítání nového
roku a představení připravovaných záměrů, stejně jako
krátká rekapitulace uplynulého roku. K přátelské atmosféře přispěli i starostové Schulzendorfu, Zeuthenu, Eichwaldu, Kargowa i Vinoře.

Následoval halový turnaj ve
fotbale o Pohár starosty Schulzendorfu. Boje fotbalistů o pohár starosty Schulzendorfu
byly velice vyrovnané a napínavé. Ve vynikající konkurenci 12 týmů jsme bohužel neobhájili loňské druhé místo,
a klesli jsme na místo osmé.

V termínu 15.–22. července je
pro děti z Vinoře a okolí od
8 let připraven letní tábor
v Itálii. Je zajištěna doprava,
ubytování a stravování v konviktu Casa Ges Bambinoje
a pedagogický dohled včetně
zdravotníka.
Na programu: pěší turistika
po horách kolem jezera Maggiore, koupání, výlety do Milána a Turína, hry atd.
Cena: 3 000 Kč
Přihlášky zasílejte
Kláře Löwensteinové na:
lvi.kamen@seznam.cz

Zajímavá byla prohlídka výstavby jednoho z největších
evropských letišť, dříve Berlin Schoenefeld, nyní letiště
Williho Brandta.
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Ze
života
Ze života Vinoře
Vinoře

Zahoďte klíč
tak se nazýval valentýnský happening v týdnu manželství, ke
kterému se letos Městská část
Paha-Vinoř připojila. Iniciátorem akce byla Komise pro podporu rodin městské části. Děkujeme za podporu panu starostovi, místní farnosti a Sdružení
pro Vinoř.
Národní týden manželství NTM
probíhal ve Valentýnském týdnu v ČR již po šesté. Tato iniciativa se letos konala pod záštitou předsedkyně Poslanecké
sněmovny Miroslavy Němcové.
Cílem NTM je upozornit na to,
že dobré manželství není samozřejmost. Trvalý vztah, trvalá láska vyžaduje úsilí, porozumění,
odpuštění, statečnost i velkorysost. Happening „Zahoďte klíč“
18

spočívá ve vyhrazení jednoho
mostu v každém městě pro milence a manžele, aby zde mohli
jako výraz své věrnosti a lásky
zavěsit na zábradlí visací zámek se svými jmény, zamknout a klíč hodit ho do řeky.
Takový most se zámky zamilovaných mají již v Děčíně, v Praze na Kampě a nyní již také ve
Vinoři u rybníků mezi Velkou
a Malou Obůrkou. Pojmenován
Mostem trvalé lásky byl 16.
2. 2012 za přítomnosti starosty
F. Švarce, faráře p. Jančíka
a také statečných párů, které
věří, že láska na celý život, navzdory statistikám, není utopie.
Nejmladšímu účastníku happeningu bylo 5 týdnů – fandil rodičům z jejich náruče, nejstaršímu páru bylo více než 70 let.

Další happeningy se uskutečnily v Ostravě, Sokolově, na sídlišti Černý Most a dalších místech České republiky.
Tradice zámků zamilovaných
má pravděpodobně své kořeny
v básni spisovatelky D. Maksimovičové – Modlitba za lásku,
která byla inspirována příběhem učitelky Nadi a vojáka Relji ze srbského městečka Vrnjačka Banja. V lázeňském parku
Vrnjačkej Banji mají dodnes
Most lásky ověšený visacími
zámky. Hlavním zdrojem této
tradice je italský spisovatel Federico Moccia, který ve své knize Chci tě (Ho voglia do Te) popisuje zamilovaný pár, který
svou lásku stvrzuje společným
připevněním visacího zámku
řetězem na zábradlí starobylého mostu Milvio v Římě a hozením klíče od zámku do Tibery.
Romantický příběh zaujal mladé italské milence, kteří po vzoru románových hrdinů začali
na zábradlí mostu Milvio zavěšovat visací zámky se svými
jmény. Dnes takové mosty najdeme po celé Evropě – v Paříži
ve Florencii v Moskvě i Číně
nebo v Kolíně nad Rýnem.
Týden manželství 2012 se tentokrát různými způsoby soustředil na porozumění mezi mužem a ženou a obohacení se jejich vzájemnou rozdílností.

Jeho letošním mottem bylo
téma „Rozumíme si? – cesty
k lepší komunikaci v manželství“. Také ve Vinoři se v průběhu loňského října uskutečnila
v rámci Dne pro rodinu přednáška na toto téma vedená manželi Marií a Pavlem Novákovými.
NTM začal 13. února 2012 tiskovou konferencí v Poslanecké
sněmovně Parlamentu ČR. Jeho
zakladatel Richard Kane (Velká
Británie 1996) byl po celou
dobu trvání NTM hostem ČR.
Kromě naší republiky probíhá
NTM v dalších 14 zemích světa.
Za Komisi pro podporu rodin
a organizační tým NTM
Marie Nováková

„Zapalme svíčku“
„Mít děti není samozřejmost.“
To je motto mezinárodního
dne, kdy si připomínáme památku zesnulých dětí (11. 12.).
Také naše Městská část Praha-Vinoř se k této aktivitě připojila. Tento den spojuje rodiny
a přátele po celém světě. Rodina je místem, které je pro většinu z nás symbolem bezpečí,
podpory, ale také místem, které je „posvátné“, které chráníme. Tam se setkáváme s prvními radostmi i bolestmi, které se
zapisují hluboko do našeho nitra. Někdy nás provázejí celým
životem. Navzdory racionalitě
našeho myšlení, cítíme, že rodinné vztahy, láska k druhým,
nekončí ani smrtí. Podle statistiky největším zdrojem štěstí
nás dospělých jsou děti. Říkávám si sama pro sebe: matka
zůstává matkou navždy, ať je
její dítě kdekoliv, ať je od něj
vzdálena jakkoliv. Pouto trvá.

Připomenutím těchto pout lásky, která překračují i smrt,
byla vzpomínka v závěru loňského roku. Několik desítek
z nás se sešlo u kříže před místním kostelem Povýšení sv.
Kříže, aby zapálilo svíčku vzpomínky. Zapalovali mladí, děti
i starší z nás. Zapálena byla
svíčka z Jeruzaléma, kterou vyrobily děti z místní školy při
přestřelce před okny jejich třídy. Byla to svíčka solidarity
s těmi, kteří přišli o své blízké.
Ve svícínku dětí z místní MŠ
hořela svíčka zapálená rukama
těch nejmenších. Svým svícínkem přispěly i handicapované
děti sdružení OI, svíčku zapálil
jeden z dospívajících. Ředitel
sekce pro mládež ČBK Dr. Jan
Balík symbolicky zapálil svíčku
za mladé (i ty, kteří jsou obětí
rizikového chování, drog, agrese i násilí). Jeden ze svícínků,
vyrobený rodinami, byl věnován rodinám, kde je zvláště
v době vánoc jedno místo
u stolu prázdné.
Zapalme svíčku“ – Světový den
památky zesnulých dětí – vychá-

zí z tradice mezinárodní organizace „Soucitní přátelé“ www.
thecompassionatefriends.org.
Poprvé byl organizován v roce
1997 ve Spojených státech
a svíčky v celém světě tvoří tzv.
virtuální vlnu světla. Akci iniciovala Komise pro podporu rodin děkujeme za podporu farnosti i sdružení Dlouhá cesta
(více www.dlouhacesta.cz). Děkujeme i těm, kteří se k nám
připojili doma v soukromí.
Marie Nováková

Bazar přinese
do Vinoře jaro
Nemůžeme sice zaručit, že konání bazaru nějak uspíší růst
sněženek a bledulí, ale rozhodně vás donutí myslet na jaro
prakticky: co na sebe?
Letošní jarní bazar se bude konat v pátek a v sobotu 16. a 17.
března v prostorách školní jídelny. Přijímání zboží bude
probíhat v pátek 15–18, prodávat se bude v sobotu 10–14
a 15–16:30 se bude vydávat neprodané zboží a budou se vyplácet peníze za zboží prodané.
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I tentokrát půjde o spojení bazaru dětských věcí, tj. oblečení,
ale i vybavení, jako jsou autosedačky nebo kola, a bazaru
věcí dospěláckých. K dispozici
bude jako obvykle dětský koutek, za každou nabízenou věc
se účtuje poplatek 3 Kč.

Dětská hřiště: Za co
utratit 132 000 Kč?

Již v minulém Zpravodaji jsme
avizovali, že výtěžek z bazarů
bude použit na obnovu některého z vinořských dětských
hřišť – nyní máme další dvě
dobré zprávy.
Ta první je, že k „bazarovým“
cca 12 000 Kč přidá obec desetinásobek, tedy 120 000 Kč.
Ta druhá pak je, že to, jak a kde
se tyto peníze utratí, můžete
ovlivnit. Debata, na které se
bude o využití těchto prostředků diskutovat, se bude konat
v úterý 24. dubna od 17.30
v prostorách MC Bublina a jsou
na ni zváni všichni, kterým
není jedno, kde si hrají vinořské děti. Pokud se na debatu
chystáte, napište prosím na
rodina@praha-vinor.cz, ať se
všichni pohodlně vejdeme.
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Semináře: Jak nezabít
děti ani manžela...
Přestože by semináře podobného zaměření mohla lektorovat Policie ČR, Komise pro
podporu rodin důvěřuje Marušce Novákové a Evě Labusové, že je zvládnou vést stejně
dobře, ne-li lépe.
První seminář se koná ve čtvrtek 15. března od 19 hod. v prostorách MC Bublina a nese název: Výchova a vrozený temperament dítěte: co dělat, když je
mé dítě „jiné“? Zkušená lektorka Marie Nováková (www.marienovakova.cz), která se zabývá
podporou vztahů mezi rodiči
a dětmi, bude s vámi hledat odpovědi na otázky, co můžete
změnit a co je třeba přijmout,
když má vaše dítě jinou povahu, jinak se chová nebo je prostě „jiné“, než byste si přáli.
Druhý seminář ve čtvrtek 17. 4.
se bude zabývat pátráním po tajemství celoživotních uspokojivých vztahů. Lektorka Eva Labusová (www.evalabusova.cz),
která má dlouholeté zkušenosti

s tématy rodiny, výchovy a mezilidských vztahů, otevře spolu
s vámi otázky: Jaké chování
lásku mezi partnery z podstaty
ničí a jaké ji naopak podporuje?
nebo Jak zvládnout proměnu
vztahu „z milenců v rodiče“?
Oba semináře se konají ve Vincentu, vstupné je 50 Kč. Počet
míst je omezen, a proto si to
své prosím rezervujte na rodina@praha-vinor.cz. Těšíme se
na vás!
Eva M. Hejzlarová,
předsedkyně komise
pro podporu rodin

Restaurace U Černínů
bez dýmu
I když má naše restaurace dobrou klimatizaci, rozhodli jsme
se udělat hlavní sál restaurace
nekuřácký. Od 1. května vás
při jídle již nebude nikdo okuřovat celý den. Zatím to bylo
jen po dobu obědů. Zimní a letní zahrada zůstává kuřácká.
Rozhodnutí nepřišlo náhle, ale
po delších úvahách, kdy jsme

Rumen Sazdov nazývá svůj styl lyrickým kubismem

ZNÁTE SVÉ SOUSEDY
A MÍSTOPIS VINOŘE?
Díl druhý „Na Dlouhých“
(ulice Velkoosecká,
Mlázovická, část
Českodubské)

Půvabná americká
zpěvačka Kaia Brown

zvažovali vše pro a proti. Myslím, že je to rozhodnutí dobré
a mnozí z vás ho ocení. Více se
o tom rozepisuji v novém čísle
Černínského labužníka, kterého dostáváte, doufám v pořádku, do schránek. Loňský rok
dopadl skvěle, restaurace udělala veliký skok dopředu od
svého otevření. Hudební produkce vystřídala další autorská
výstava známého českého fotografa Antonína Malého, která
potrvá do 17. dubna, kdy se
můžeme těšit na vynikajícího
bulharského výtvarníka Rumena Sazdova.
Ještě měsíc před výstavou
k nám ovšem zavítá jazzová legenda, skladatel a vůdčí osobnost Jazz Q., Martin Kratochvíl
s Tony Ackermanem /USA/
a Imrou Musa Zangim /Írán/.
31. března pak Bratři v triku se
Šimonem Kotkem, 13. dubna
Cover trio s Richardem Dušákem a vrcholem všeho bude kapela Tonny Blues Band a Kaia
Brown /USA/. Tahle půvabná
rodačka z Washingtonu fascinu-

je publikum svým nezkrotným
temperamentem, osobitým frázováním a hlavně dokonalým
vokálním projevem, ze kterého
dýchá vysoká muzikálnost
a opravdovost černého blues.
Jaro přivítáme opravdu na
úrovni, o jaké se nám zpočátku jen zdálo. Na velikonoční
svátky bude opět bohatá gurmánská nadílka s dobrým pivem, vínem a skvělou náladou, kterou nám zelené Velikonoce každý rok přinášejí
a otevírají i zahrádku. Přeji
vám vše dobré.
Ilja Vlček

V minulém čísle Libuše Paterová odstartovala seriál o vinořském místopisu přestavením
lokality „Pod Žabokřikem“.
Dnes přichází na řadu další
mladá lokalita: „Na Dlouhých“
– konkrétně sídliště developerské firmy Bemett.
Toto sídliště najdete poměrně
snadno – stačí jít ulicí Bohdanečskou směrem ke Ctěnicím
a přibližně po sto metrech od
Úřadu MČ zahnout doleva do
ulice Velkoosecká. Kromě této
ulice zahrnuje naše sídliště ještě ulici Mlázovickou a začátek
ulice Českodubské.
Od února 2007 do konce roku
2008 na bývalém poli vyrostly
typické bytové domy s maximálně čtyřmi podlažími – aby
v nich bylo co nejvíce bytů (celkem jich je sto sedmnáct) a zároveň v nich ještě nemusel být
výtah. Zatím to bez výtahu docela dobře zvládáme, hlavně
díky tomu, že naprostá většina
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zdejších obyvatel má ještě neopotřebované klouby. Kromě
několika výjimek se sem přistěhovaly mladé páry a rodiny
– je to tedy typické jednogenerační sídliště. Díky dětem je
pro nás snazší se mezi sebou
seznamovat. Malé hřiště v naší
lokalitě navštěvují i děti ze sousedství, a tak je místem, kde to
nejvíce žije.
Kromě podobného věku nás ještě spojuje dopal na developera,
který se snažil co nejvíce vydělat a sliboval nám i vinořským
starousedlíkům věci, které nesplnil a nejspíše ani od počátku
splnit nehodlal. K velkému zklamání místních tedy nevyrostl
mezi panelovým sídlištěm Uherská a tím naším slibovaný park.
Nám zase zkomplikoval život,
když kvůli jeho chybě nebylo
možné zapojit veřejné osvětlení.
První rok jsme zde noci trávili
v naprosté tmě. Pravda, spalo se
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nám dobře, výborně se také
daly sledovat hvězdy, ale bohužel šla také snáze krást auta.
První naší větší společnou aktivitou byl Svátek sousedů
v květnu 2010. Lidé vyšli před
své domy, připravili soutěže
a aktivity pro děti i dospělé,
grilovalo se… Stačilo projít sídliště od jednoho domu ke druhému, a po jednom odpoledni
jste si tykali s půlkou sousedů.
Společné grilování je od té
doby tradicí a zdaleka se neomezuje jen na léto.
Roku 2010 vzniklo občanské
sdružení „Na Dlouhých loktech“, které je otevřené všem
obyvatelům sídliště a které
vlastní a udržuje zelené plochy
u dětského hřiště. Jeho cílem je
vytvořit z těchto ploch co nejpříjemnější prostor pro odpočinek a setkávání.
Co nás v současné době pálí,
je plánovaná výstavba dalších

domů na přilehlém poli. Nechceme proti ní zarytě bojovat, ale snažíme se projekt
ovlivnit tak, aby vznikal s co
největší rozvahou, bez nesplnitelných slibů, a především
tak, aby byl pro Vinoř přínosem, nikoliv zátěží. Nedávno
se nám podařilo projekt v současné podobě pozastavit a budeme ho sledovat a připomínkovat i nadále.
Zpočátku se možná někteří
Vinořáci obávali, že lokalita Na
Dlouhých bude jen dočasnou
noclehárnou pro lidi, kteří nebudou mít k tomuto místu žádný hlubší vztah. Jak to vidíme
my dnes, skutečnost je jiná.
I když tu žijeme teprve něco
přes tři roky, mnoho z nás už
má Vinoř hluboko pod kůží
a s vervou se podílí na jejím životě.
Hana Šůrová,
Kateřina Machová Ondřejová

Jak vypadal jubilejní
maškarní ples
Když dědeček Hříbeček a jeho
parta začali z radosti nad vítězstvím v soutěži o nejkrásnější masku tančit na parketu
vinořské sokolovny kozáčka,
bylo už snad i poslednímu váhavci jasné, že o letošním jubilejním maškarním plesu se
bude ještě dlouho povídat. Na
maskách si tentokrát dali
všichni záležet. Kromě zmiňovaného Hříbečka a spol. mi
v hlavě utkvěli v kůži odění
rockeři ZZ Top s plnovousy až
po pás a nafukovacími kytarami. Dostavila se také Kleopatra s faraonem, který během
taneční soutěže odvážně balancoval na zábradlí balkonu
nad tančícími páry. Nepřehlédnutelný byl též černošský
disco-tanečník s mohutným
„afro“ účesem metající kotouly po tanečním parketu. Ten
byl ostatně neustále plný, za
což jsme vděčili především
členům kapely Albatros
schopným skvěle vystihnout
atmosféru v sále a improvizovat podle aktuální potřeby.
Jako spolumoderátor plesu

jsem si prostě celý večer vyloženě užíval. Zvlášť vystoupení
kouzelníka Ríši, kterému zdatně sekundoval pan starosta
František Švarc. Velký dík za
povedenou akci patří především šéfové vinořského kulturního výboru Míše Spěváčkové, která nás všechny skvěle vede při organizování
vinořského kulturního dění.
Adam Šůra,
člen kulturního výboru

Dětský karneval
Školní divadlo Housle na stromě si vyzkoušelo novou hereckou disciplínu, a to moderová-

ní dětského karnevalu. Herci
(žáci 1.–8. třídy) představovali barevné SNY: růžové létající,
podmořské modré, sluníčkově
žluté, zelené – crazy Daisy, ale
i sny černé jako noc. Děti si
vymyslely vlastní pojetí snu
a jako doprovod si vybraly
hudbu, která je jim blízká.
Vzniklo tak nové originální
představení. Bylo pěkné, že
malí (1,20 m) i velcí (1,80 m)
herci své SNY mohli předvést
právě dětem na vinořském
karnevalu.

P.S.: A to, že ještě neumí správně zacházet s mikrofonem,
přece nevadí... Oni se to naučí.
Soňa Tomková
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historie Vinoře
Vinoře
Jaká výročí si připomeneme v roce 2012
Není jich mnoho, ani nejde
o zvlášť mimořádné události,
které by převratně změnily život ve Vinoři. Přesto jsou okolnosti, které je důležité si připomenout. V celém průřezu historického období je vzpomínáno
pouze na ta, u kterých si připomínáme půlkulaté nebo kulaté
výročí, jak je zvykem.
Připomeneme si nejdříve léta,
kdy byly ve Vinoři zakládány
zájmové organizace a spolky,
které byly v té době základem
společenského a veřejného života.
V letošním roce bude vzpomenuto 90 let od ustavující valné
hromady TJ Sokol (1922) a 87 let
od dostavění a zprovoznění
sokolovny. V souvislosti s tím
nelze nevzpomenout prvního
starosty TJ Sokol p. Hofmana.
80 let od zakládající schůze
dne 28. 6. 1932 si připomene
Vlastenecko-dobročinná obec
baráčníků. Oslavy budou
19. května a již dnes se na ně
sousedé a tetičky připravují.
Jejich součástí bude i župní
sjezd, který je na tyto dny svolán do Vinoře.
Již několik desítek let svého trvání si připomenou organizace Českého rybářského a Če-

ského zahrádkářského svazu.
Přesná data jejich založení ze
zápisů v kronikách nebo jiných záznamech neznáme, ale
podle připomenutí jejich aktivit to bylo kolem roku 1935,
tedy přibližně před 77 lety.
Padesátého výročí od svého
založení a konání své ustavující schůze, tehdy Myslivecké
společnosti Vinoř-Satalice, si
připomněli vinořští a sataličtí
myslivci 26. ledna 2012.
Z dalších významných výročí
jmenujme:
1797 – Wolfgang Maria hr.
Czernin založil vinořskou větev Czerninů (215 roků)
1847 – Alexandr Schoeller
koupil ctěnické panství (165
roků) a v roce 1850 začal se
stavbou cukrovaru v Čakovicích (162 roků)
1872 – dokončena stavba cukrovaru ve Vinoři (140 let)
1892 – vinořští zastupitelé
zadali první zpracování regulačního (zastavovacího) plánu
obce (120 roků)
1902 – ukončen provoz czerninské cihelny ve Vinoři (110 let)
1917 – rodina Czerninů definitivně opustila vinořský zámek a odstěhovala se do Ausse ve Štýrsku (95 roků)
1922 – 1. ledna začal platit

Zákon o Velké Praze, ale Vinoře se toto ustanovení ještě netýkalo (90 let)
1927 – 7. února zemřel vinořský starosta a lékař MUDr. Josef Chini (85 let)
– 1. července přešla Vinoř
z okresu Karlín do okresu Praha-venkov (85 let)
– 25. listopadu byl kolaudován dnešní dům seniorů – tehdejší chudobinec (85 let)
místní zastupitelstvo zřídilo
fond T. G. Masaryka s vkladem
10 000 Kčs na pomoc sirotkům (75 roků)
1925 – otevřela MUDr. Emilie
Holečková první zubolékařskou ordinaci ve Vinoři
(60 let)
1972 – zřízeno ve Vinoři Generální ředitelství VHJ STS
a OZS, zřízení předcházelo dokončení výstavby 32 rodinných domků (40 let)
1982 – lokalita nad Obůrkami byla vyhlášena nemovitou
kulturní památkou – významné pravěké výšinné sídliště
1992 – 1. ledna byla sokolovna vrácena do majetku Čs.
obce sokolské (20 let)
– 1. června bylo započato se
stavbou kanalizace (celkové
náklady byly vypočteny na
50 mil. Kč)
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– 12. září po padesáti letech
navštívil vinořskou farnost
mons. ThDr. Jaroslav Škarvada, světící biskup, kanovník
metropolitní kapituly a generální vikář
– 15. října byla založena společnost VIN agro Vinoř,
s. r. o. (20 roků)
1997 – 24. listopadu byla ve
Vinoři otevřena lékárna (15 let)
2002 – 14. až 15. června se
konaly volby do Parlamentu
ČR – Poslanecké sněmovny
ČR, účast zapsaných voličů
byla necelých 63 %
2007 – 26. a 27. března pan
starosta s manželkou a kronikář poprvé navštívili Schulzendorf, partnerskou obec
v SRN (5 let)
– 18. 5. oplatil návštěvu ve Vinoři pan starosta Schulzendorfu s manželkou
– 19. 5. oslavili baráčníci
75 let svého založení (1932)
– 11. 6. otevřeno Kulturně
vzdělávací centrum (Mateřské
centrum) VINCENT, první vedoucí byla paní Markéta Hadrabová
– 23. 8. došlo ve Ctěnickém
háji k sebevraždě oběšením
(p. A. S.)
– 14. 9. dán do provozu bankomat
– v Mladoboleslavské ulici
otevřeno kadeřnictví sl. Evy
Pasztové
– v Mladoboleslavské ulici
byla zrušena prodejna zeleniny a ovoce a otevřen obchod
s lahůdkami a potravinami
paní Potůčkové
– v Podskalí u Holečků byl otevřen Dětský bazar – Hříbeček
– 21. prosince bylo první ve28

řejné vystoupení ženského pěveckého sboru UPANIŠADY
– 25. a 26. 10. a 1. a 2. 11. se
konaly volby do Senátu, voleb
se zúčastnilo pouze 26,06 %
zapsaných voličů; za náš volební obvod byl zvolen Josef
Pavlata
– 24. října byla na budově
fary odhalena pamětní deska
JUDr. Miladě Horákové
– 9. listopadu byla dána do
provozu budova Centra Mariapoli – Hnutí fokoláre (10 let)
Našli bychom ještě další výročí připadající na letošní rok,
ale ta nezapadají do časového
rámce významných výročí, jak
je uvedeno na začátku příspěvku.
/ fi /

Jak se ve Vinoři plesalo
Dosud mám v živé paměti období slavných plesů, které se
odehrávaly v místní sokolovně koncem padesátých, celá
šedesátá a začátkem sedmdesátých let minulého století. To
byl, dá se říci, vrchol jejich slá-

vy. Pamatuji si, že v plesové
sezoně, leden až březen, se
pořádalo i šest a více tanečních zábav, vesměs plesů.
Spolky se předháněly, aby si
zamluvily výhodný termín po
výplatě dobírky. Pro později
narozené: mzdy se pobíraly
měsíčně ve dvou výplatních
termínech, záloha na začátku
měsíce kolem desátého, dobírka, která byla vždy větší, kolem pětadvacátého.
Sezona začínala, když nepočítám silvestrovskou zábavu, začátkem ledna hasičským bálem. Pak následovaly další
spolky: rybáři, myslivci, zahrádkáři, sdružení rodičů
a přátel školy, fotbalisté se střídali s hokejisty a sezona končila karnevalem sportovců s dětským karnevalem v neděli.
Spolky si zajišťovaly pořadatelskou službu i občerstvení. Po
zaplacení kapely se zbylý zisk
ukládal do spolkové pokladny.
O účinkování na plesech se obvykle dělily dvě místní kapely
kapelníků Josefa Fojta a Františka Klifnera. U mladých byla

populárnější kapela J. Fojta, která hrála více moderních skladeb. Nechyběly rock-and-roll,
twist, charleston i populární
lipsi nebo hali-gali.
Sál se před plesem samozřejmě zdobil. O to se starali členové spolků s výtvarným cítěním. Nezapomenutelným dojmem zapůsobil myslivecký
ples, který byl vyzdoben ztepilým smrkem stojícím uprostřed sálu. Na větvích vycpaní
ptáci a pod stromem na paloučku liška. Tančilo se okolo.
Na stěnách sálu byly zavěšeny
lovecké trofeje. To byla paráda! Zahrádkáři se také uměli
vytáhnout. Jednou visely na
provázcích natažených pod
stropem stovky papírových růžiček. Spolek s následujícím
plesem si vymínil výzdobu ponechat napříště k malé radosti
sportovců, kteří po tu dobu nesměli v sále hrát míčové hry.
Samostatnou kapitolou bylo
vytápění sálu v dobách, kdy se
topilo kamny na tuhá paliva.
Vědra s uhlím se nosila ze

sklepa. Spolky si někdy najímaly obsluhu, která v mrazivých dnech topila noc a den
před plesem.
Co se týče návštěvnosti, bývalo plno. Atraktivní plesy např.
zahrádkářů nebo myslivců
měly plné šatny a další kabáty
se ukládaly nahoru do kuchyně sokolníka. Nutno podotknout, že v místě byly dvě vojenské posádky a přijížděli
i vojáci z kbelského letiště. Pořadatelé museli být ve střehu.
Pamatuji, jak maminka-sokolnice vojákům, kteří neměli vycházkovou knížku, schovávala
kabáty od uniforem do ložnice, aby je vojenská hlídka (lítačka) nemohla chytit u šatny.
Bývala to doba slavných plesů. Jednou na plese ČSM vyhrával pražský orchestr Vlastimila Kloce, kterého zařídil
pan Bajer, a O. Hladík zajistil
hokejistům jihočeskou Lesanku, populární tehdy novinkou
,,Už troubějí na horách jeleni“.
Ta se za noc hrála alespoň desetkrát.

To už je ale jen vzpomínání.
V pozdějších dobách s rozvojem spotřební kultury, hlavně
v televizi, klesala potřeba lidí
bavit se mezi sebou a něco
pro to nezištně udělat. Takže
v dnešní době jsme vděčni i za
ten jeden ples v sezoně, pořádaný MČ Vinoř.
Zavzpomínal si
St. Lichtenberg

O vinořských
varhanách v současné
době
Před 141 lety byly ve vinořském kostele poprvé postaveny varhany; bylo to v roce
1781 a toto významné výročí
je vyznačeno na jedné z píšťal.
Je toho bohužel málo, co
o nich víme. Nevíme, kdo byl
jejich stavitelem, kdo financoval jejich pořízení a jakým nákladem a další podrobnosti.
Bohužel ani nevíme, ve kterém archivu jsou uloženy
účetní doklady, a dopátrat se
přesných údajů bez jejich znalosti je nemožné.
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V době, kdy byly varhany postaveny, existovala instituce patronů, tedy světských ochránců
nebo příznivců kostela, školy
nebo podporovatelů jiných
akcí, kteří je financovali nebo
na jejich realizaci významně
přispívali. Ve Vinoři byl tímto
patronem hraběcí rod Czerninů, jak je na mnoha dokladech
doloženo. Když panství a zámek koupil v roce 1925 vrchní
ředitel Živnobanky pan Jindřich Bělohříbek, snažil se velmi rychle patronátních povinností zbavit, a to se mu povedlo.
Potřebné finance byly potom
zajišťovány sbírkami mezi věřícími, dary majetných občanů,
z výtěžku kostelních koncertů
atd. Navíc povinnosti vyplývající z patronátů se potom staly
nepsanou povinností také obce.
Počátkem 20. století došlo
k přestavbě varhan. Hrací stůl
byl přemístěn z prostoru hrací
skříně do zábradlí kůru, aby
varhaník měl přímý pohled
na oltář a nemusel průběh bohoslužeb sledovat v zrcadle.
Varhany byly ještě poškozeny
při březnovém náletu v roce
1945 na Kbely, Vysočany a Satalice. K opravě došlo až v devadesátých letech, kdy bylo
provedeno také jejich ladění
a čištění. Náročnější opravy
byly ještě v roce 1993. Byly to
však všechno jenom dílčí
opravy, které vzhledem k letům od jejich postavení a používání byly nedostatečné.
Proto po generální opravě
fary a kostela a vymalování
interiéru v roce 2000 byl požádán Státní památkový ústav
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o odborný posudek varhan.
Ten jej vydal 21. 12. 2004 jako
správní rozhodnutí k restaurování varhan jako movité
památky. To bylo potvrzeno
Odborem památkové péče
magistrátu hl. m. Prahy začátkem roku 2005. Byly osloveny
odborné firmy, ale jejich nabídky se pohybovaly od 2 do
2,3 mil. Kč, což bylo při možnostech farnosti nepřijatelné.
Proto po konzultaci s Ing. Čihařem, arcibiskupským organologem, byl vybrán odborný
varhanář, se kterým byla dojednána pouze dílčí záchranná oprava nástroje. Osloven
byl varhanář pan Turnvald
a ten 14. dubna 2008 předal
zprávu o rozsahu záchranných prací a o rozpočtované
částce 210 tis. Kč. Tato částka
však byla v průběhu oprav 2x
navýšena z důvodu dalších
dříve neznalých nutných
oprav na 305 tis. Kč. Z benefičních koncertů a darů sponzorů bylo uhrazeno 145 800 Kč
a zbývajících 159 200 Kč
z prostředků farnosti.
Tyto práce byly provedeny
v únoru až srpnu 2009. Odborný posudek ze září 2009
potvrdil nutnost provedení
ještě dalších oprav, které podle uvedeného posudku byly
vypočteny na 362 000 Kč. Takovou částku však farnost
k dispozici nemá, a proto Farní rada rozhodla tuto další
část rozdělit na několik dílčích
etap, v prvé řadě na opravu
a naladění pedálových píšťal.
Tato oprava si vyžádá částku
120 000 Kč. Zastupitelstvo

městské části přispělo částkou
50 000 Kč a byla také požádána Společnost pro duchovní
hudbu o pomoc, která slíbila
rovněž 50 000 Kč. Oprava pedálových píšťal začala v prosinci 2011 a bude pokračovat
v prvním čtvrtletí 2012.
V tomto roce je dále v plánu provedení generální opravy pedálové klaviatury za 20 000 Kč
a následně ještě oprava čerpacího měchu za 12 000 Kč. Částka
na naladění pedálových píšťal
mírně zvýší původně rozpočtovaných 120 000 Kč. Celkové
provedení oprav za 157 000 Kč
je tedy v plánu v roce 2012. Zbývající opravy za 205 000 Kč budou prováděny dle možností farnosti.
Před několika lety byly ve vinořském kostele o jedné postní neděli provedeny pašije
podle svatého Jana. Zpíval je
pěvecký sbor od Sv. Petra Na
Poříčí a u varhan byl bývalý
regenschori od Svatého Víta.
Když jsme se loučili, vyslechl
jsem si o stavu varhan slova,
která bych již nikdy slyšet nechtěl. Snad se to již nikdy nestane.
Na závěr děkuji manželům
Krajlovým
za
laskavost
a ochotu a za předání těchto
potřebných informací. Věřím,
že i farníci a všichni občané
přijmou tuto opravu varhan
s povděkem a budou také
vděčni za práci a obětavost
těm, kteří se o tuto náročnou
a obtížnou akci zasloužili.
/ fi /

V

Vincent
Vincent a Bublina
a Bublina
Přehled aktivit: Vincent II. pololetí 2011/2012
HERNA

UČEBNA

BUBLINA
9.00–12.00
PONDĚLÍ

ÚTERÝ

SÁLEK
YAMAHA
8.30–12.00

MATKY AJ
16.00–17.45

ANGLIČTINA
16.00–17.45

ITALŠTINA
18.00–18.45

NĚMČINA
18.00–19.30

BUBLINA A HLÍDÁNÍ
ZUMBA 9.00–12.00

LESNÍ KLUB
8.30–12.30

ZUMBA
9.30–10.30

VÝTVARNÍČEK
15.30–17.00

HUDEBNÍ ŠKOLA
12.45–17.15

SEBEOBRANA
16.15–17.15

NĚMČINA
17.30–19.00

HLASOVÝ KURZ
18.00–19.30

LESNÍ KLUB
8.30–12.30

TANEČNÍ ŠKOLA HIT
10.00–10.45

BUBLINA
9.00–12.00

KNIHOVNA

ZUMBA
19.00–20.00

KNIHOVNA
13.00–18.00

VÝTVARNÁ STŘEDA
10.30–12.00
STŘEDA
MATKY ZUMBA
16.30–18.00

BUBLINA A HLÍDÁNÍ
ZUMBA 9.00–12.00

ZUMBA DĚTI
16.30–18.00
ANGLIČTINA
17.45–20.45

ZUMBA
18.00–19.30

LESNÍ KLUB
8.30–12.30

ZUMBA
9.30–10.30

KNIHOVNA
9.00–11.00

ŠIKULOVÉ
11.00–12.00
ČTVRTEK
ŠACHOVÝ KROUŽEK
16.00–17.00

HUDEBNÍ ŠKOLA
12.45–17.15

KNIHOVNA
14.00–19.00

TURISTICKÝ KROUŽEK
17.00–18.30

NĚMČINA
17.30–19.00

PILATES
18.30–19.30

BUBLINA
9.00–12.00

LESNÍ KLUB
8.30–12.30

ŠIKULOVÉ
9.00–11.00

PÁTEK
TANEČNÍ ŠKOLA HIT
16.00– 19.00
NEDĚLE

PILATES
18.00–19.00
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Německý jazyk

Ve Vincentu se vyučuje německý jazyk ve 3 kurzech, v pondělí, v úterý a ve čtvrtek, a to ve
třech znalostních úrovních: začátečníci, mírně pokročilí a pokročilí. Kurzy běží už třetím rokem. Učíme se podle jedné
z moderních, všestranně zaměřených učebnic nakladatelství
Huber. Frekventantky sem přicházejí silně motivované, buď
pracovními, nebo osobními potřebami. Při studiu jsou pilné,
houževnaté a vytrvalé. Tento jejich přístup spolu se svědomitou
účastí v kurzech přináší dobré
výsledky. Všechny si zaslouží
uznání a pochvalu za to, že si vedle svého zaměstnání a povinností v domácnosti dokáží najít
čas na další vzdělávání.
Helena Cimermanová

Angličtina a italština

Tradičně ve Vincentu probíhají
v rámci školního roku jazykové
kurzy angličtiny a italštiny s lektorkou Klárou Löwensteinovou.
Od února 2012 pokračují kurzy:
Aj pro nejmenší (3–4 roky)
v pondělí 16.00–16.45, Aj píditelé (5–7 let) v pondělí
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17.00–17.45, Aj siláci (9–13 let)
ve středu 17.00–17.45, Aj dospělí: středně pokročilí ve středu
19.15–20.45, It dospělí: mírně
pokročilí v pondělí 18.00–18.45.
Pokud máte o výše uvedené jazyky zájem, zapište se do kurzů!
Máte-li specifické potřeby, obraťte se na lektorku: klaralowenstein@yahoo.it.
K. Lowensteinová

Lesní klub Cestička
ve vinořském centru
a v přírodě
Je to právě rok, co občanské
sdružení Cestička založilo Lesní
klub pro předškoláky. Své zimoviště má ve vzdělávacím
centru Vincent ve Vinoři. Po
roce úspěšného fungování
a spolupráce s Vincentem bych
naši iniciativu ráda představila
obyvatelům Vinoře.
Cestička provozuje dětský Lesní
klub inspirovaný ideou lesních
mateřských školek. Lesní mateřské školky existují již celé století
a největší popularitu mají v německy mluvících zemích, Dánsku a Holandsku. V Čechách
díky explicitní podpoře Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy roste povědomí o lesních klubech a také zájem rodičů o to, aby jejich děti mohly
lesní školky a kluby navštěvovat. Lesní klub Cestička navštěvuje v součtu kolem třiceti dětí
čtyřikrát v týdnu. Každé dopoledne probíhá od 8.30 do 12.30
ve vinořském lese, v případě
špatného počasí částečně v centru Vincent, kde máme pronajatý vlastní prostor – klubovnu.
Skupinku maximálně dvanácti
dětí vedou dva lektoři.

Co se vlastně v našem Lesním
klubu odehrává? Program má
několik částí. Po společném přivítání děti vyrážejí na svá oblíbená stanoviště v lese: pavoučí
strom, bonbonový pařez, pohádkové jezírko, skřítkův domeček, roklinku, tátu a mámu stromové, plošticové kmeny. Nikam
se nespěchá, skupinku většinou
vede některé z dětí a na cestě
děti objevují nesčetné množství
nových věcí: průsvitné listy, hromadu ořechů, myší díru, klacky,
které vypadají jako kouzelné
hůlky, nářadí do dílny, do kuchyně nebo na zahradu. Děti
často vidí veverky, koně, poslouchají zvuky ptáků, stavějí malé
domečky. Lektoři dávají více pozor na iniciativu dětí a rozvíjejí
dětské nápady, než aby vnucovali dětem vlastní program.
Chceme totiž, aby děti měly
opravdu „scholé“ – volný prostor – pro rozvíjení vlastní fantazie, tvořivosti, zvídavosti. Vytváříme tak protipól mnohých
zájmových kroužků, ve kterých
si děti zvyknou sledovat pokyny
lektora a zapomenou postupem
času úplně na vlastní představy
a nápady. Rádi bychom, aby
naše děti dokázaly kráčet po
vlastní cestičce.
V polovině dopoledne je svačina, kterou si děti nosí z domova. Společně si zazpívají a za
dobrého počasí svačí přímo
pod stromy. Po svačině nastává
více vedený program, ve kterém se zpívají písničky, čte se
pohádka, vyrábějí se výtvarné
předměty. Děti si připomínají
skrze tvořivé hry, v jakém ročním období se příroda právě
nachází, a nenásilně vztahují

jednotlivá témata i k sobě samým – procházejí tak tématy
otevírání se světu, plynutí
s proudem, rozjařenosti, usebrání se a cestu do hloubky
a neznáma. Na konci dopoledne
se děti společně rozloučí.

Naše občanské sdružení v současné době uvažuje o otevření
pondělního dopoledne, protože
otevřené dny jsou zcela zaplněny. V červnu bude probíhat zápis pro docházku od září 2012.
Rádi mezi sebe přivítáme jak
děti, které jsou jinak doma s rodiči (například proto, že se do
kamenné školky nedostaly z důvodu nedostatku míst), tak děti,
které do kamenné školky chodí,
ale rády by částečně trávily čas
i v přírodě. Běžné školky se
s lesními kluby tedy v žádném
případě nevylučují, ale dobře
doplňují. Podrobné informace
o zápisu do klubu naleznete na
internetových
stránkách
http://lkcesticka.webnode.cz.
Alice Koubová,
předsedkyně o.s. Cestička

Pojďme rozeznít Vinoř
– aneb už zpíváme!
Začali jsme 7. února ve Vincentu a je nám spolu dobře. Budeme pracovat celý „letní semestr“
až do konce června. Už po několika společných lekcích si začínáme uvědomovat svoje tělo, začínáme ho vnímat a používat jako
dokonalý harmonický nástroj.

Učíme se ho naplno rozeznít.
Vnímáme přirozené vibrace hlasu. Pracujeme na různých způsobech správného dýchání, učíme se základům přirozeného
zpěvu, prostorové deklamace,
a to vše v propojení s pohybem
těla. Aniž si to uvědomujeme,
tak nenásilnou formou společně
odbouráváme špatné, často
dlouhodobě zakořeněné návyky a fixujeme dobré. Prostřednictvím vědomé práce s dechem a přirozenými harmonickými hlasovými vibracemi
docházíme ke stavům duševního uvolnění. Zbavujeme se tak
stresu a postupně uvolňujeme
i případné emocionální blokace.
Kurz je nejen pro ty, kteří si
chtějí osvojit hlasovou techniku,
ale i pro ty, kteří často používají
svůj hlas v práci a vědí, že potřebují bez větší námahy „umluvit“
velký prostor tak, aby hlas zněl
příjemně a dlouhým mluvením
se neunavil. Rádi mezi sebou
přivítáme i ty, kteří si chtějí každý týden třeba jenom zazpívat
v přátelské atmosféře, uvolnit se
a alespoň na chvíli zapomenout
na své každodenní starosti.
Zpěv a mluva by měly být přirozeným prostředkem k sebevyjádření. Už malé dítě používá hlas
zcela přirozeně a lehce: správně
dýchá, své tělo využívá jako rezonanční nástroj naplno a bez
obav. Dospělý člověk však často
tuto schopnost díky nahromaděným negativním zkušenostem a tělesným blokacím ztrácí.
A proto se scházíme, abychom
přiblížili k této počáteční přirozené harmonii nejenom svůj
mluvený a pěvecký projev, ale
i sami sebe. Je důležité věnovat

dvě hodiny aktivnímu odpočinku alespoň jednou v týdnu, věnovat čas sami sobě.
Na jaře proběhne ve Vincentu
jednodenní sobotní kurz pro ty,
kteří dosud váhají a neumí si
představit, jak lekce probíhají,
a neví určitě, zda by jim kurz vyhovoval. Přijďte, a budete si
moci na vlastní kůži vyzkoušet
okamžitý účinek dechových cvičení. Rozpohybujeme tělo v rytmu hlasových cvičení. Pohrajeme si s jemnými hlasovými vibracemi. Zazpíváme si. Pojďme
společně rozeznít Vinoř.
Dotazy a přihlášky na
www.kurzyzpevu.webnode.cz.
Markéta Dvořáková

Výtvarné středy
MC Bublina v rámci dopolední
herny nabízí každou středu od
11 hodin výtvarné tvoření pro
malé děti a jejich dospěláky.
Snažíme se vybírat jednoduché, ale zajímavé tvoření, které
děti zaujme, takže pak s malou
dopomocí zvládnou vytvořit
hezkou věc.

Stříháme, lepíme, učíme se barvy, povídáme si o tom, co vytváříme. Přibližně jednou za 2 měsíce máme keramické dopoledne. Aktuální přehled o tom, co
se bude vyrábět, naleznete na
webových stránkách Vincenta
nebo na nástěnkách. Přidejte se
k nám, pojďte s námi tvořit.
Monika Lichtenbergová
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Výtvarníček
Každé úterý od 15.30 hodin
probíhá ve Vincentu pod vedením studentů propagačního
výtvarnictví
Výtvarníček.
Kroužek je vhodný pro děti ve
věku od 4 let.

Veronika a Honza pro děti připravují nádherné tvoření, které děti moc baví. V tomto
kroužku jsou ještě poslední
3 volná místa.
Monika Lichtenbergová

Výuka klavíru
ve Vincentu
Již druhým školním rokem
v Kulturním a vzdělávacím centru Vincent funguje výuka hry
na klavír. V prvním roce byly
nabízeny termíny pouze jeden
den v týdnu. Zájem o piano
však rostl. V současnosti výuka
běží dvě odpoledne týdně a kapacita termínů je naplněna. Pokud bude zájem o piano stoupat i nadále, bude od dalšího
školního roku výuka klavíru
ještě rozšířena o další termíny.
Je možné, že budou hudební
kurzy rozšířeny také 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 samy
vyberou.
Několikrát za rok je příležitost
se předvést na koncertě společ34

ně s klavíristy a kytaristy z jiných obcí. Přestože se koncerty
zatím pořádaly relativně daleko
(v Říčanech a v Dobřichovicích), tak některé děti z Vinoře
a okolí na koncertech účinkovaly. Vystupovaly 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 mít chuť hrát.
Pavel Hokr

YAMAHA CLASS
Již pátým rokem pořádáme
u vás ve Vinoři ve Vincentu
kurzy Hudební školy YAMAHA,
které jsou určeny pro děti již
od čtyř měsíců věku. Aktuálně
zde probíhají kurzy ROBÁTKA
a PRVNÍ KRŮČKY K HUDBĚ
a jsou tak jako v minulých letech zcela obsazeny. Vincent
nabízí vinořským dětem a jejich rodičům nejen velice krásné a pro nás vyhovující prostory k výuce, zázemí herny a využití dalších prostorů, ale také
velmi milou a seriózní spolupráci, čehož si velmi vážíme.
Díky nadstandardní ochotě
a vstřícnosti pana Mokrého
a paní Lichtenbergové můžeme na této pobočce pravidelně uskutečňovat i akce nad rámec běžné výuky.
Tradicí se staly vánoční besídky, kde zavládne vždy srdečná
sváteční atmosféra, a rovněž
závěrečné koncerty, které jsou
příležitostí pro rodiče, prarodiče i širokou veřejnost zhlédnout ukázku naší výuky.
Za všechny zúčastněné děkuji,
že si s vámi ve Vinoři můžeme
zpívat.
Zuzana Bartošová

Taneční škola HIT

Cvičení Šikulové

Již druhým rokem probíhají
v Bublině Tanečky pro nejmenší (ST 10.00–10.45 hod.)
a Moderní tance pro děti ZŠ
(PÁ 17.00–18.00 hod.).
Tanečky jsou pro děti od 3 let,
ale v Bublině máme výjimku.
Protože většina dětí je „předškolkových“, zařadily se úspěšně do kroužku i děti 2,5leté. Tanečnice si s sebou nosí kamará-

1. PÁ 9.00–9.45
Skupinové cvičení pro chodící
děti 1–2 roky v doprovodu rodičů. Jedná se o cvičení plné
básniček a písniček se zaměřením na poznávání a vnímání
svého těla, zlepšení celkové koordinace a motoriky u dětí.
Dále kolektivní hry a využití
různých sportovních a rehabilitačních pomůcek, senzomotorická cvičení. Vše hravou a zábavnou formou. Vede fyzioterapeutka Gabriela Válková.
2. PÁ 10.00–10.45
Skupinové cvičení pro děti
2–3 roky v doprovodu rodičů.
Jedná se o cvičení plné básniček a písniček se zaměřením
na poznávání a vnímání svého
těla, zlepšení celkové koordinace a motoriky u dětí, prevenci plochých nohou a vadného držení těla. Dále kolektivní hry a využití různých
sportovních a rehabilitačních
pomůcek. Vše hravou a zábavnou formou. Vede fyzioterapeutka Gabriela Válková.
3. ČT 10.45–11.45
Skupinové cvičení pro děti 3–6
let se zaměřením na úpravu

da-plyšáka a hlavně taneční
sukni, která se hodně točí.
V druhém pololetí se učíme tančit také s mašlí – stuhou. Jak
krásně se naučily tanečnice propínat špičky, otočit se se sukní
na špičkách nebo taneční variace ve dvojici, předvedou vždy
na závěrečném vystoupení.
Na Tancích pro větší děti tančíme většinou „latinu“, ča-ču, sambu, jive, ale letos připravujeme
na vystoupení tango a kankán.
Tanec je vhodný pro každého. Je
to pohyb, který se můžete učit
v každém věku. Především
u dětí se nenásilně rozvíjí pohybové schopnosti, které dnes většině tolik chybí. Kdo má zájem,
může jet s námi v létě i na taneční tábor do Hubálova.
Výuku vede profesionální taneční mistrová Hana Jozová
Dluhošová, která má přes 10 let
zkušeností s výukou tance pro
děti. www.tanecniskola-hit.cz
Hana Jozová Dluhošová

svalových dysbalancí, posílení
hlubokého stabilizačního systému, aktivaci nožní klenby,
prevenci plochých nohou
a vadného držení těla. Cílem je
zlepšení celkové koordinace,
motoriky a vnímání těla u dětí.
Dále kolektivní a senzomotorické hry, škola zad, využití
různých sportovních a rehabilitačních pomůcek. Vše samozřejmě hravou a zábavnou formou. Účast rodičů není nutná,
ale je vítaná. Obsazenost max.
10–12 dětí. Vede fyzioterapeutka Gabriela Válková.
Gabriela Válková

PILATES ve Vincentu
Trpíte bolestmi zad?
Potřebujete posílit oblast
bříška a zad? Toužíte
po správném držení těla?
Chcete se odreagovat při
cvičení od všedních starostí?

To vše se vám může podařit.
Zkuste PILATES! Po cvičení
odejdete protažení, uvolnění,
vzpřímení a zrelaxovaní.
Cvičení je vhodné pro všechny věkové kategorie.
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Velmi vhodné je cvičení pro
„novopečené“ maminky, které
touží po porodu po pevnějším
bříšku a trpí bolestmi zad, které
jsou způsobeny jak všemi tělesnými změnami během těhotenství a po porodu, tak především
od nošení dítka na rukou.
Cvičí se v pohodlném oděvu,
bez obuvi, ke cvičení se pak používá ručník k podložení hlavy,
případně různé pomůcky. Ve
Vincentu máme k dispozici pilates copy a malé overbally.
Co je to pilates?
Je to účinné cvičení pro správné
držení těla. Pomáhá nám uvědomit si, jak naše tělo při jednotlivých pohybech pracuje
a jak mu můžeme pomoci. Pravidelným cvičením posilujeme
hluboké vnitřní svaly kolem páteře a pánevního dna, které
jsou jakýmsi středem našeho
těla. Velmi tak cvičení pomáhá
při bolestech zad. Podobně jako
u jógy se jedná o posílení svalů
při jejich protahování.
Cvičení vychází z metody, kterou před téměř 100 lety vyvinul Joseph Hubertus Pilates.
Nejdříve se stala populární
hlavně mezi tanečníky, vrcholovými sportovci, později
i mezi řadou celebrit, jejími velkými příznivci jsou např. Madonna nebo Julia Roberts.
U cvičení je kladen důraz na
preciznost. Cviky se provádějí
pomalu a v malém rozsahu.
Není nutné je opakovat v nudných mnohonásobných sériích,
ale pouze párkrát, zato přesně
a precizně, soustředit se na
všechny detaily a naučit se vnímat zákonitosti svého těla.
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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
většinou k přetěžování pouze
jedné strany těla, říká se tomu
návyková dysbalance. Tu pomáhá pilates srovnat.
Cvičením lze také předcházet bolestem kloubů nebo inkontinenci, kterou trpí hlavně po porodu
velké procento i mladých žen.
Také lze posilováním pánevního
dna vylepšit sexuální život.
Těšíme se na vás! Cvičí se ve
Vincentu (Mateřské a kulturní
centrum Vinoř). Máme ještě
pár volných míst ve čtvrtek
18.30 hod. a v neděli 18.00
hod. První zkušební hodinu
máte ZDARMA! (Nutno volat
předem.)
Radana Štorkánová

ZUMBA dělá lidi
šťastnějšími – přijďte
si to vyzkoušet
Dovolte mi, abych tímto krátkým příspěvkem poděkovala
MČ Vinoř a přímo tedy přede-

vším KVC Vincent – p. Mokrému a pí Lichtenbergové – za
úžasnou spolupráci a perfektní
zázemí, které mi pro cvičení
poskytují. Ano, prostory se nedají nafouknout, ale někdy bychom na naše tancování a cvičení potřebovaly více místa,
ale i tak to díky přizpůsobivosti cvičenek zvládáme dobře.
Další dík patří všem mým věrným cvičenkám, jak z řad dospělých, tak z řad dětí. Díky nim
jsem motivována vymýšlet
nové sestavy a hry, zdokonalovat posilovací i relaxační část
a celkově tvarovat hodiny dle
jejich požadavků a potřeb.
Zároveň bych chtěla pozvat
všechny nesmělé občany
(ženy, dívky, muže, děti), aby si
přišli hodinu zumby vyzkoušet, protože až jednou zkusí, už
nikdy nebudou chtít jinak.
Zumba nám přináší nejen radost z pohybu, dobrou kondici,
zlepšení zdravotních problémů, ale i pohlazení po těle ve
formě krásně vytvarované postavy, potěšení naší duše, dobrou náladu a motivaci žít pozitivně, a to je to nejlepší, co
může každý sám sobě darovat!
Přijďte si dobít baterky, které
vám vydrží minimálně do další

hodiny! Více na www.primazumba.cz! (Lucie Burdová – certifikovaná instruktorka zumby
a aerobiku)
Lucie Burdová

Kickbox a sebeobrana
Kdy: vždy v úterý od 16.15 do
17.15 hodin, všichni mladí bojovníci a bojovnice jsou srdečné vítáni
Kdo: mládež od 10 let
Co vás čeká: naučíme se základním úderům a kopům
a obranu proti nim, podmety
a strhy, budeme se věnovat
zlepšení fyzické kondice
a také boji na zemi, a zbude
čas i na jednoduché hry
Kontakt: pvajner@seznam.cz

Vás zve na

DEN KRÁSY
V MC BUBLINA
v neděli 25. 3. 2012 od 9 hodin
Líčení zdarma
Parafínový zábal na ruce 50,- Kč
Manikúra, P-shine 90,- Kč
Pedikúra 120,- Kč

Petr Vajner, instruktor kurzu

Šachový kroužek
v KVC Vincent
Nově otevíráme šachový kroužek pro děti.
KDY: čtvrtek od 16.00
do 17.00 hod.
LEKTORKA: Mgr. Martina
Hartlová
CENA: 800,- Kč/16 lekcí
(1 lekce: 60 minut – 50,- Kč,
doba trvání kroužku od
1. března do 21. června, neučí
se 5. 4. a 28. 6.)
PŘIJĎTE SE NAUČIT HRÁT
ŠACHY DO KVC VINCENT!
tel.: 720 513 756
e-mail: vincent@praha-vinor.cz

Klasická nebo sportovní masáž
Částečná masáž 1 hod. 170 Kč
Celková masáž 1,5 hod. 220 Kč
Střihy účesů
podle nového katalogu 300–400,- Kč
Na vámi vybrané služby je nutné
se předem objednat!!!
V případě zájmu pište na knihovna@praha-vinor.cz
nebo volejte na 604 683 074.
www.praha-vinor.cz/vincent.htm

Pro každého dárek!
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Ze
života
Ze života školy
školy
2012 měly být dvě první třídy.
V budově Prachovická 340 budeme o prázdninách rekonstruovat kotelnu. V plánu je rovněž
zřejmě postupná rekonstrukce
vývařovny školní jídelny, zde
vše závisí opět na financích.
K zabezpečení lepšího provozu
v šatnách (hlavně odcházení
dětí ze školní družiny) bude zřízena funkce vrátného – zkušební provoz bychom chtěli zahájit
v květnu.
Zápis do prvního ročníku ZŠ
byl v úterý 24. 1. a ve středu
25. 1. 2012. Prvňáčky tradičně
vítali Mach a Šebestová se psem
Jonatánem, letos ještě posíleni
o paní Kadrnožkovou a Pažouta
s Horáčkem pod dozorem paní
učitelky. Letos přivítali rekordních 95 dětí, nastoupit by po
odkladech mělo 80–84 prvňáčků. Budou otevřeny tři třídy
prvního ročníku, podle skutečného počtu odkladů očekáváme
26–28 dětí ve třídě. Poděkování
patří všem učitelkám a žákům,
kteří se na zápisu podíleli – velké množství zapisovaných se
opět podařilo zvládnout a zaba-

38

vit tak, že budoucí prvňáčci se
už určitě do školy těší.
Zápis do MŠ bude 14. a 15. 3.
2012. Přijímat budeme cca 65
dětí v závislosti na počtu odkladů školní docházky. Přijímat budeme přednostně děti
z Vinoře požadující celodenní
docházku v pořadí podle věku
od nejstarších. Podrobněji viz
www.zsvinor.cz oddíl mateřská škola, kde budeme situaci
průběžně upřesňovat.
Provozní a technické změny ve škole – v současnosti se
zpracovává projekt na přístavbu
čtyř učeben na půdě budovy
Prachovická 340, realizace
bude závislá na získání peněz
od magistrátu. Zároveň se dobudují a dovybaví dvě třídy
v prvním patře školy na Vinořském náměstí, kde by od 1. 9.

Rada školy
26. ledna proběhla první
schůzka Rady školy v novém
složení: za ÚMČ Praha-Vinoř –
Jaroslav Krajl, Karel Janko; za
ZŠ a MŠ Praha-Vinoř – Iva Křemenová, Marie Brothánková; zástupci rodičů – Markéta Kotková, Mgr. Magdalena Rytinová.
Zápis z této schůzky najdete na
www.zsvinor.cz.
Sport
21. 12. 2011 proběhl v naší tělocvičně XXVI. ročník tradičního
vánočního turnaje ve stolním
tenise za účasti škol z Černého
Mostu a Kbel, celkem hrálo 55
dětí. Naši žáci vyhráli všechny
čtyři kategorie (Tereza Typltová, Karolína Boudová, Petr Štěpánek a David Hajko).
19. a 21. 12. 2011 jsme uspořádali badmintonový turnaj pro

rodiče s dětmi (děti z kroužku
skupin A a B). Zúčastnilo se 26
dvojic, podrobné výsledky naleznete na www.zsvinor.cz/aktuální informace/sportovní aktuality.

Jednou nám paní učitelka řekla,
že půjdeme bruslit. Oblékli
jsme se jako koule a vyrazili na
rybník. S sebou jsme si měli vzít
čokoládu a čaj. Bylo to prima.
Anička K., 4. třída

Badminton – družstvo žáků
Sokola Meteor Radotín, složené převážně z žáků a odchovanců naší školy, vyhrálo krajskou soutěž a poprvé postoupilo na mistrovství republiky,
které se koná 12.–13. 5. 2012
v Benátkách nad Jizerou. Je to
blízko, přijeďte naše hráče
povzbudit.

Zážitky čtvrťáků
z lyžování v Chotouni
V úterý 21. února 2012 vyrazily
děti z 1. A a 4. třídy na společný
lyžařský výlet do Chotouně. Doprovod jim dělali paní učitelky
a někteří rodiče dobrovolníci.
Byli jsme poprvé se školou lyžovat. Jeli jsme autobusem do
Chotouně. Měli tam hezký svah,
rychlý vlek a umělý sníh. Jelo
nás společně 20 čtvrťáků a 17
prvňáčků. Rádi jsme pomohli
prvňáčkům do lyží, a i na svahu
jsme jezdili společně. Lyžovali
jsme dvě hodiny. Dostali jsme
oranžové vesty a prvňáčci žluté.
Moc se mi to líbilo a doufám, že
někdy pojedeme znovu.
Adéla M.

Lyžařský výcvik
3.–10. 3. 2012 proběhl ve Strážném v Krkonoších lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. tříd
a zájemce z 8. a 9. ročníku.
Účast 33 dětí.

Lotrando a Zubejda
Děti z dramaticko-recitačního
kroužku si pro své rodiče, sourozence a spolužáky připravily
slavnou pohádku Lotrando
a Zubejda.Vystoupení pro rodiče se konalo 30. ledna odpoledne ve školní jídelně. Představení se dětem moc povedlo a rodičům se líbilo. O týden později
se naši herci, strašlivý loupežník Lotrando a krásná Zubejda, představili dětem ze školní
družiny. Společně jsme si zazpívali známé písničky z pohádek
a zatancovali jako Šmoulové.
Naši herci pak tanec naučili
prvňáčky a druháčky. O úspěchu představení svědčil potlesk
a úsměvy dětí. Nyní chystáme
další tři pohádky. Věřím, že se
přijdete podívat.

Chtěla bych tímto dětem z dramaticko-recitačního kroužku
poděkovat a pochválit je nejen
za pilnou přípravu, ale i skvělé
herecké výkony.
Mgr. Martina Hartlová

Netradiční hodiny
tělocviku v naší
škole – únor 2012
Bruslení
Ve čtvrtek a v pondělí jsme neměli hodinu tělocviku. A víte
proč? Protože venku hodně
mrzlo, tak jsme šli bruslit.
O přestávce jsme se všichni převlékli v šatně. Seřadili jsme se
a mohli jsme vyrazit na rybník
Velká Obůrka. Tam jsme se přezuli do bruslí a šli jsme bruslit.
Hráli jsme si na mašinku, závodili a hráli hokej. Potom tam
přišli prvňáci. Pomáhali jsme
jim s bruslemi. Bylo to super!
Chtěli bychom jít ještě
Karolína Č., 4. třída

Dnes to nebyl obyčejný školní
den. Dnes jsme byli totiž lyžovat! Pomalu jsme vyjeli na
pomě na kopec. Na mě ta poma
byla akorát. Poprvé dolů mi to
moc nešlo. Dole jsem to neubrzdil a spadl jsem. Podruhé jsem
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zase spadl. Potřetí jsem vyzkoušel obří skokánek, ale moc mi to
nešlo. Spadl jsem a Marek za
mnou taky spadl a moc mi pomohl. Zvedl mě – jinak bych se
nezvedl. Společně jsme sjeli kopec a tam jsem už zabrzdil.
Jakub V.
Do Chotouně jsme jeli společně
autobusem. Já jsem seděl úplně
vzadu se svými kamarády a jedním prvňáčkem. Když jsme dorazili do Chotouně, tak jsme se
oblékli, nasadili boty a lyže. Šli
jsme na vlek. Vyjeli jsme nahoru
a tam jsme čekali na ostatní. Pak
jsme frčeli dolů. Dvakrát jsem
sjel obrovský skokánek. Potřetí
jeli za mnou kamarádi. Vyjeli
jsme na skokánek a spadl kamarád a já do něj naboural a další
kamarád do mě taky naboural.
Byl z toho zcela neprůjezdný
provoz! Pak nám to paní učitelka zakázala. Bylo to dobře, protože bych si jinak určitě zlomil
ruku. Ten skokánek byl velmi
nebezpečný. Kubovi, mému kamarádovi ze třídy, jsem pomohl,
jinak by se nezvedl. Byl mi velice vděčný. Bylo to úžasné! Chtěl
bych jet ještě jednou!
Marek Š.

Dne 22. 2. 2012 jsme s celou
naší třídou a první třídou jeli
na lyžařský výlet do Chotouně.
Když jsme byli už skoro tam,
nastala chvíle plná očekávání.
Vystoupili jsme z autobusu
a viděli krásnou sjezdovku.
Nandali jsme si lyže a hurá na
to! Jezdila jsem s Klárkou
a zkoušeli jsme si různě ozvláštnit jízdu dolů. Jednou jsem
zkoušela jízdu pozadu, ale
Klárka asi slyšela jenom –
BUM! BUM! Někteří z nás se
trochu báli, ale paní učitelky
Štočková, Zemanová, Titěrová
a Lupačová nás naučily hodně
zajímavých věcí. Podle mě nikdo nechtěl odjet zpátky do
školy. Moc se mi tam líbilo
a ráda bych to zažila znovu.
Bára N.
Nasadili jsem si boty a lyže a šli
jsme lyžovat. Vyjeli jsme na vleku až nahoru. Po čase jsme se
rozhodli, teda paní učitelka Titěrová, že uděláme hada. Bylo
to dobrý, spíš HUSTÝ. Paní učitelka Zemanová nás fotila.
Když jsme jeli domů, myslela
jsem na to, jak jsme se bavili
a jak to budu vyprávět doma.
Klára K.

Lyžování bylo prima. Někteří
po chvíli svačili a jiní lyžovali
celou dobu. Asi třikrát jsme sjeli sjezdovku jako had. Doufám,
že se nikomu nechtělo domů,
ale museli jsme jet na oběd. Poznali jsme, že i prvňáci jsou
dobří kámoši.
Jakub K.

Byla jsem podruhé v životě na
lyžích, a proto mi s lyžováním
pomáhala paní učitelka Lupačová. A povedlo se jí to. Je šikovná a moc jí za lyžování se
mnou děkuji. Bylo to PRIMA
Anička K.

Reakce na zveřejněné
výsledky školního
dotazníku:
Pár poznámek k výzkumu
spokojenosti rodičů se základní školou
V minulém čísle zpravodaje
představil ředitel naší základní
školy Alfred Teller výsledky výzkumu spokojenosti rodičů se
školou. Předně je báječné, že se
škola o takové věci zajímá
a snaží se je zjistit. A je potřeba
ocenit, kolik rodičů dotazník
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vyplnilo. Kromě pochvaly si dovolím i několik kritických postřehů a doporučení.
Pokud chceme nějakým dotazníkem něco zjistit, je potřeba
se ptát prostřednictvím otázek, které samy o sobě nic nehodnotí. Lidé trochu jinak
reagují na předložené tvrzení,
že na škole učí kvalitní pedagogové, a jinak, že na škole
učí nekvalitní pedagogové.
Nejlépe je zeptat se, jací na
škole učí učitelé, a nechat lidi,
ať sami vyberou z možností na
škále od kvalitní po nekvalitní.
Otázky je také potřeba volit
tak, aby se ptaly jen na jednu
věc. V dotazníku měli rodiče
vyjádřit spokojenost s tím, jak
jsou prostřednictvím žákovské
knížky, webu a třídních schůzek informováni o prospěchu
svého dítěte a o akcích školy.
To je příliš mnoho témat na
jednu otázku a získané odpovědi v podstatě nelze smysluplně vyhodnotit. Největší rezervy dotazníku jsou v nabídnuté škále odpovědí, která
rodičům nabízela dvě kladné
odpovědi (totiž souhlasím
a částečně souhlasím) a jednu
zápornou (nesouhlasím).
Správné rozdělení musí být
vyvážené: je jedna kladná
(souhlasím), jedna neutrální
(nevím) a jedna záporná (nesouhlasím), případně lze škálu rozšířit o částečně souhlasím a částečně nesouhlasím.
Každopádně je dobře, že se
škola snaží být vůči veřejnosti
otevřená a že se zajímá, jak ji
lidé vidí. Je to cesta, jak mít ve
Vinoři kvalitní školu.
Martin Mach Ondřej

Ze života mateřské
školky
„Na co se mám těšit dřív?“ ptaly
se děti při seznamování s akcemi, které je čekají během ledna
a února. Předškoláci se rozhodně těšili na návštěvu do prvních tříd. Byli zvědaví, co je
čeká a jak to ve škole vypadá.
Sešli se zde s bývalými kamarády ze školky a poznali nové
paní učitelky ze ZŠ. Paní učitelce Boušové a paní učitelce Štočkové děkujeme za milé přijetí.
„Chcete jet do kina?“ zeptali
jsme se předškoláků, a ani
jsme nemuseli čekat na odpověď. Do kina jsme se vydali
20. ledna. Společně jsme vybrali animovaný film Kocour
v botách – a byl to další vydařený zážitek. Na radu maminek
jsme pro mladší děti pozvali divadelní společnost Pruhované
panenky, která přijela s pohádkou O kůzlátkách. Následovala
herecká, hudební a tvořivá dílnička. Děti si vše ohromně užily. Školka se smíchem otřásala
v základech 6. února. Tradičně
k nám přijíždí klaun Pepino
s roztomilými pudly.

Pokud budete chtít, podívejte
se na internetové stránky Základní a Mateřské školy Vinoř,
kde najdete fotografie z této
i jiných akcí. O několik dnů
později u nás proběhl karneval. Pozvali jsme pana starostu
Švarce i pana ředitele Tellera.
Společně jsme navštívili děti
ve všech sedmi třídách mateřské školy. Ty se nadšeně chlubily svými maskami a užívaly si
tance, soutěží i různých her.
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Z
Děkujeme všem rodičům za
překrásné masky, které svým
dětem připravili. Díky nim patří karnevalový rej mezi nejkrásnější akce školky.
Po jarních prázdninách jsme
v Informačním centru Na Rychtě připravili výstavu obrázků
dětí z výtvarných kroužků. Překvapil nás zájem nejen rodičů
dětí, kteří kroužky navštěvují,
ale i ostatních občanů obce. Výstava byla zajímavá, ukázala
nám výbornou úroveň vedení
výtvarných kroužků. Svědčí
o tom i mnoho kladných ohlasů v návštěvní knize. Velice příjemné bylo setkání s našimi baráčnicemi při zahájení výstavy.

Na Michala Nesvadbu se děti
těší snad od začátku školního
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roku. Je to akce již poněkolikáté
sponzorovaná paní Šmukovou,
za což jí patří velký dík. Ani letos pan Nesvadba děti nezklamal. Nadšeně ho sledovaly, jásaly, výskaly a vůbec se s ním
nechtěly rozloučit.

V nejbližší době čekáme návštěvu kouzelníka, uvidíme divadelní představení s marionetami Princezna a drak,
zúčastníme se vítání občánků
a jaro přivítáme na Velikonočním jarmarku u Dlabačů, kde
budou vystupovat děti ze třídy
Zajíčků, Houbiček, Lištiček, Veverek a Soviček. Již nyní děkujeme za ochotu rodičům, kteří
děti na vystoupení přivedou.
Zároveň všechny zveme do
stánku s výrobky našich dětí
a věříme, že některý z nich
bude krášlit i váš domov.
Za Mateřskou školu
Praha-Vinoř Jana Kovářová

Ze
života
Ze života farnosti
farnosti
Milí přátelé,
obyvatelé Vinoře,

jistě jsme se těšili na jaro. Kolikrát už jsme prožili to nádherné probouzení jarní přírody! Do tohoto období patří
i Velikonoce.
Už víme, že to jsou původně židovské svátky – výročí „Veliké
noci“, ve které národ vyšel
z egyptského otroctví a po 40letém putování došel do Zaslíbené země. Na památku této události se v židovských rodinách
slavila a slaví „sederová večeře“,
s modlitbami, zpěvy a vyprávěním, jak to tenkrát bylo.

Již potřetí budeme na farním
dvoře na Zelený čtvrtek od
19 hodin prožívat atmosféru
této večeře, kterou slavil i Ježíš s apoštoly a něco důležitého při tom ustanovil. Tato večeře se slaví v rodinách – s menším počtem lidí. Nás bývá asi
100, a proto musíme některé
části večeře upravit. Nemůžeme např. v tomto počtu pít
z jednoho kalicha.
Při této večeři je důležité vyprávění. Je třeba naslouchat.
Na přátelské povídání bude
po večeři ještě čas.
Letos ale nebudeme jíst beránka pečeného na ohni. Od

doby, kdy byl zničen Jeruzalémský chrám, nejedí Židé při
této slavnosti pečeného beránka, ale kuřecí kost s masem. Uděláme to také tak.

Jménem farního společenství
Vás zvu.
Tato večeře není to jediné, co
budeme o Velikonocích dělat.
Hlavně děkujeme Ježíši za
smrt pro naši záchranu a za vítězství nad smrtí, ke kterému
nás chce opravdu rád připojit.
Přijmeme jeho nabídku? Stojí
to za to!!!
Váš farář Pavel Jančík

Pořad bohoslužeb o velikonocích
1. 4.

Květná neděle

9.00 mše sv.

5. 4.

Zelený čtvrtek
Mše na památku Večeře Páně

18.00 mše sv.
19.15 sederová večeře
na farním dvoře

6. 4.

Velký pátek
Památka umučení Pána Ježíše

15.00 křížová cesta
18.00 bohoslužba

Bílá sobota

od 10 hodin možnost
návštěvy kostela

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Velikonoční vigilie
(noční bohoslužba)

20.30 svěcení ohně před kostelem,
následují obřady a mše sv.

8. 4

Boží hod velikonoční

9.00 mše sv.

9. 4.

Pondělí velikonoční

9.00 mše sv.

7. 4.
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Být si blíž!
Již potřetí v počátku roku 2012
se ulice Vinoře zaplnily koledníky. Tříkrálová sbírka organizovaná Českou katolickou charitou se stává již naší vinořskou
tradicí. Mnozí se na koledníky
těšili, ale stejně jako v loňském
roce některé z vás koledníci
navštívit nestihli. Do Tříkrálové sbírky se každý rok zapojuje
stále více a více lidí, dětí a mládeže. Ani naše lokalita není výjimkou. Tříkrálovou sbírku zajišťovalo letos 10 dospělých
a téměř 40 dětí (od 3 do 16 let).
Prožili jsme krásné chvíle
s mnohými z vás a věříme, že
i příjemná a pohodová atmosféra tříkrálového dne a starokřesťanské požehnání domova,
symbolizované písmeny KMB,
které jsme vám přinesli, bude
provázet naše kroky v tomto
roce. Sbírka celonárodně přinesla mimořádné výsledky;
jsme rádi, že jsme k tomu přispěli i my ve Vinoři částkou
21 502 Kč, z toho se vybralo
v Satalicích 2 306 Kč, v Jenštejně, Přezleticích a Dřevčicích
1 550 Kč. Protože nejsme velká
městská část, je vidět, že v naší
lokalitě mají lidé k sobě blízko.
Celá částka byla předána Arcidiecézní charitě, doputuje
tedy letos jejím prostřednictvím do Azylového domu pro
matky s dětmi, Domova pro seniory v Mukařově a do Ugandy
na odstraňování podvýživy
matek a dětí. Farnost Vinoř se
rozhodla nežádat o část, která
umožňuje pokrývat místní
akce. V loňském roce byl příspěvek využit např. na organizaci Dne dětí, mikulášskou be44

sídku, Svátek sousedů. Z této
částky byly pořízeny hlavně
drobné odměny, provozní náklady, popř. pomůcky pro realizaci akce. V letošním roce se
farnost pokusí akce uspořádat
z vlastních zdrojů.
Děkujeme za spolupráci, za
společně prožité krásné chvilky a těšíme se na setkání
s vámi i při jiných příležitostech. Omlouváme se všem, na
které nezbyly koledníčkům
síly. V příštím roce se to pokusíme napravit a doufáme, že
nás bude opět o něco víc.
Marie Nováková,
koordinátorka sbírky

Křížová cesta lesem
Kříž na skále V Obůrkách byl
tím prvním, co mne ve Vinoři
zaujalo. Skrze stromy se dívá na
náš dům, podivně nakloněný,
starý, vyzývající k zamyšlení.
Kdo jej zde postavil? Proč? Co
nám může říct? Co říká mně?
Před Velikonocemi každý rok
putujeme s dětmi z vinořské
farnosti k tomuto kříži v tzv.
křížové cestě lesem. (Schází se
vždy 30–40 osob různého
věku.) Plníme různé úkoly, jejichž cílem je připomenout si
význam velikonočních svátků.
Nejde jen o starou křesťanskou
tradici, ale velikonoční dny
jsou oslavou lásky, té, která nemusí tolik mluvit, ale preferuje
činy. Děti se rozdělí, poponesou slabšího, hledají mezi přírodninami to, co dává život jinému (semínka rostlinám),
nebo spolupracují při řešení
úkolu. U starého kříže zapálí
své světélko lásky a přátelství.
V čem bude letošní křížová ces-

ta jiná? Již potřetí ponesou děti
dva trámy (samy je vybírají
a připravují), které lze sestavit
do tvaru kříže. Letos se tyto trámy stanou novým křížem, který bude shlížet ze skal V Obůrkách. Co nám bude sdělovat?
Třeba i to, že lidský čas je konečný, že snažit se o lásku
a přátelství má pořád ještě
smysl, a i když my lidé nejsme
dokonalí, umíme odpouštět
a říct si: Začínám znovu.
Kříž není jen symbolem konce,
ale Velikonoce jsou také symbolem nových začátků. Začít
znovu se dá každý den, a tak
mám jedno velikonoční přání,
pro sebe i pro nás – abychom
své ideály nevzdávali a ve hlubokých tmách zapalovali
aspoň sirku na malou chvilku.
Chcete-li, přijďte i vy 20. 3.
v 17.00 hod., sraz mezi rybníky V Obůrkách.
Marie Nováková

Návštěva našeho
bývalého faráře
P. Kutáče ve Vizovicích
Pater Jan Kutáč působil ve
Vinoři jako farář v letech
1999–2005, velmi se zasloužil
o místní farní společenství,
jemu také vděčíme za realizaci
rekonstrukce vinořské fary,
navázal zde řadu přátelských
kontaktů s mnoha obyvateli
Vinoře a mnozí na něho dodnes vděčně vzpomínají.
V sobotu ráno 28. ledna se
tedy vydala skupina 5 plně obsazených aut z vinořské farnosti na oslavu jeho 70. narozenin a 40. výročí kněžství do
jeho nynějšího působiště.

Vizovický kostel byl nabitý
k prasknutí. Mši svatou celebroval brněnský biskup mons.
Hrdlička, který také před týdnem oslavil 70. narozeniny. Po
bohoslužbě za zvuku muziky,
která vyhrávala před kostelem,
jsme se přesunuli ke společné
oslavě a bohatému pohoštění
do kulturního domu, který byl
k tomuto účelu propůjčen obcí
bezplatně. Hned u vchodu jsme
byli srdečně přivítáni přípitkem pravou vizovickou slivovicí. Zde pak probíhala blahopřání jednotlivých skupin, byli přítomni zástupci z mnoha
farností, kde otec Kutáč během
svého života působil a zanechal
nesmazatelnou stopu. Sešlo se
nás přibližně 400 lidí. Sál i přísálí byly plné, gratulanti stáli
v dlouhém zástupu, každý chtěl
s otcem Janem promluvit a podat mu ruku. Všichni sledují
jeho zdravotní stav, který je již
delší dobu velmi vážný, ale on
přijímá vše se svojí typickou

pokorou a odevzdaností a stále
tvrdí, že se cítí dobře. Na oslavě
velice pěkně promluvila také
ministryně kultury ČR paní Hanáková, která pochází z Vizovic
a byla zde starostkou, a současný starosta. Dále byla promítnuta i komentovaná prezentace
ze života patera Jana, a to byl,
alespoň pro nás, vrchol oslavy.
V neděli ráno po mši jsme šli
všichni Vinořáci na faru na snídani, při které jsme si s otcem
Kutáčem zavzpomínali na dobu
strávenou u nás a připomenuli
všechny, kdo ho pozdravují.
Otec Kutáč velmi rád vzpomíná na těch 6 let, které ve Vinoři
strávil, i když to někdy nebylo
lehké, obzvlášť při generální
opravě fary. Srdečně pozdravuje všechny, kteří ho znali,
a pokud to jeho zdravotní stav
dovolí, těší se, že nás někdy na
jaře či v létě navštíví.
J. a M. Krajlovi

„Vystup ze svýho stínu“
To je motto našeho společenství mladých nad 18 let, převážně z řad vysokoškoláků, kteří mají jedno společné, a to
víru. Naše setkání se koná každou neděli ve večerních hodinách v prostoru fary při kostele
Povýšení sv. Kříže ve Vinoři.
Po společné modlitbě hovoříme o nejrůznějších tématech.
Téma má vždy někdo v režii
a společně o něm diskutujeme.
Program prokládáme písničkami a nejrůznějšími aktivitami, i na zub se vždy něco najde. Každou druhou neděli je
program volnější, může jít
o společenské hry, bowling,
čajovnu, volejbal, zkrátka cokoliv, co společně vymyslíme
a domluvíme. Když ztratí každý něco ze svého pohodlí
a trochu se přičiní, stojí to
opravdu za to a dějí se Velké
Věci!

Ekumenická
bohoslužba
Společné písně s kytarou, modlitby k jednomu Bohu bez rozdílu vyznání věřících, čtení z Písma svatého, které nás všechny
sjednocuje, podnětná promluva
kazatele bratrské církve i povzbuzující slova katolického faráře
– to byla ekumenická bohoslužba v kostele Povýšení sv. Kříže
ve Vinoři dne 24. ledna. A po ní
mnoho dobrot a horký čaj a svařák zahřály tělo a vzájemné sdílení a vyprávění účastníků zahřály duši. Těší nás, že nacházíme jednotu i v rozdílnostech,
a zjišťujeme, že nás mnohem víc
věcí spojuje, než rozděluje.
Ludmila Obručová

Jestli chceš poznat plno nových kamarádů a najít kousek
klidu v duši, zkus s námi ujít
kousek společné cesty.
Těšíme se na tebe.
Za společenství mládeže
Marek Novák,
kontakt: MarcosN@seznam.cz
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Sport
Sport a spolky
a spolky
Baráčníci
Upanišady
Pro společnost TEREZA jsme
uspořádaly dne 11. 11. 2011 „Benefiční koncert na pomoc opuštěným psům“. Vždy když pořádáme samostatný koncert, požádáme vedení školy a půjčíme si
školní chodbu. Říkáme jí naše,
neboť se tam scházíme každé
úterý na zkouškách a milujeme
její akustiku. Tam se cítíme dobře a podáváme nejlepší výkony.
Pokaždé si ji vyzdobíme a náležitě upravíme na koncertní síň.
Co bychom pro sebe a své publikum neudělaly, chceme, aby se
všichni cítili příjemně.

Tentokrát nám sice konkuroval fotbal, ale i tak se sešlo
dost lidí. K vystoupení jsme si
přizvaly Štěpána Vostatka
a Lva Havlíčka, což jsou příjemní chlapci – bubeníci.
Z Brandýsa nad Labem-Staré
Boleslavi přispěchaly na pomoc břišní tanečnice z Institutu regenerace pod vedením
Jany Voříškové. Myslím, že se
nám společnými silami poda46

řilo vytvořit příjemnou atmosféru, mantry dovedou uklidnit a nabít energií. Výtěžek
z koncertu činil 2 378 Kč. Děkujeme všem milým lidem,
kteří nás i pejsky přišli podpořit. Těšíme se na příští, tentokrát výroční koncert. Upanišady budou slavit 5. výročí.
Zdena Novotná

Zahrádkáři

Vánoční výstavu pro vás Na
Rychtě připravili Zahrádkáři
Bohdanečská. Mohli jste vidět
adventní věnce, tradiční i netradiční vánoční výzdobu, získat recepty na cukroví, které
jste mohli i ochutnat. Měli jste
možnost odlít si olovo a zahřát se svařeným vínem.
Martina Kolarová
Na výroční schůzi zahrádkářů
25. 2. 2012 bylo vysloveno poděkování za výbornou spolupráci s městskou částí a hlavně za nádherné výstavy, které
se plánují i v letošním roce.

V letošním roce jsme se rozhodli uspořádat rehabilitační
zájezd do maďarských lázní
Bukferdo. Příprava zájezdu
byla náročná a zabrala dost
času. Zájezd se uskuteční
22.–28. dubna.
25. ledna jsme byli společně
na obědě v čínské restauraci.
18. února se pět tetiček a sousedů účastnilo volebního sezení OB v Zálezlicích.
20. února jsme si prohlédli
velmi krásnou výstavu výkresů dětí z mateřské školky, je
úžasné, co dokážou dětské
ruce vytvořit. Dík paní ředitelce a učitelkám.
25. února proběhlo volební
sezení v Hošticích, bylo nás
tam pět.

27. února jsme se Na Rychtě
veselili na maškarním karnevalu, který se velmi vydařil, na
kameru nás filmoval pan Polnický a teď se těšíme, až se
uvidíme na plátně.

Největší práce nás teprve
čeká, a to příprava 80. výročí
naší Obce baráčníků, které se

Sport
Sokol Vinoř
– fotbalový oddíl

bude konat 26. května. Rychtář XVI. župy naše výročí vyhlásil za sjezd XVI. župy, očekáváme velmi hojný počet
hostů.
Za OB syndička
Jana Kubištová

Silvestrovský fotbalový
turnaj
Silvestrovský fotbalový turnaj,
který se konal 31. 12. 2011, byl
dobrou přípravou pro halový
turnaj v partnerském Schulzendorfu i pro nadcházející
jarní část sezony. Velkým úspěchem bylo nezranění hráčů
a utužení kolektivu.

Fotbalový turnaj
mladší přípravky

Rybáři
Dne 11. 2. 2012 se konala výroční členská schůze Rybářského
svazu Vinoř. Jako host vystoupil
starosta František Švarc a poděkoval rybářům za práci, kterou
odvedli. Vinořský rybářský svaz
se může pochlubit devadesátičlennou základnou a také
kroužkem mládeže, ve kterém
je 16 dětí. Členové rybářského
spolku za minulý rok věnovali
980 hodin svého volného času
na sekání trávy a udržování pořádku okolo rybníků.
Jsme rádi, že výlovy rybníků
se staly tradicí, kterou navštěvuje každým rokem více a více
našich spoluobčanů.
předseda rybářského spolku
Miroslav Sládek

Dne 26. 2. 2012 se uskutečnil
halový fotbalový turnaj mladší přípravky v Dobřichovicích,
kterého se zúčastnilo osm
týmů. Naše fotbalové naděje
předvedly bojovný výkon

a přivezly krásné bronzové
medaile. Náš tým neprohrál
ani jediný zápas v turnaji
a postupoval z prvního místa
ve skupině. V semifinále prohrál až na penalty a v boji
o třetí místo zvítězil. Děkujeme našim malým fotbalistům
za reprezentaci Vinoře!

Stolní tenis
Memoriál Oty Golda
ve stolním tenise
11. 2. 2012 se uskutečnil
1. ročník Memoriálu Oty Golda, který byl zdařilou vzpomínkou na vloni zesnulého
zakladatele tohoto již tradičního turnaje.
Dvouhru vyhrál Marek Jirků
před J. Hrubým a J. Bezvaldem, čtyřhru K. Zemánek s J.
Urbanem před R. Neuwirthem
s E. Bartoňovou a J. Hrubým
s K. Machačem, útěchu F. Švarc
před R. Neuwirthem a K. Zemánkem, nejstaršími účastníky
byli J. Machač a J. Ouhrabka.
Děkujeme sponzorům: cukrárně Marcipánka, restauracím
Pod Vinořským zámkem
a U Černínů, Petrovi Emrovi
a městské části Vinoř.
Veliký dík obětavým pořadatelům i všem účastníkům – a samozřejmě také tobě, Otíku.
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Kronika
Kronika
Blahopřejeme našim občanům, kteří slaví
svá životní jubilea v 1. čtvrtletí roku 2012

Leden
KREJCÁREK Miloslav

82 let

LANDOVÁ Emilie

84 let

KORBIČKOVÁ Růžena

80 let

FILIP František

81 let

VOKÁL Josef

84 let

HEJROVÁ Eliška

83 let

Jaro

ÚNOR
ČECHOVÁ Jiřina

82 let

ŠTĚPÁNOVÁ Jiřina

90 let

TROSTOVÁ Drahomíra

84 let

TESAŘ Vilém

75 let

BEZKOČKOVÁ Cecilie

83 let

SUCHÁNKOVÁ Helena

81 let

STEJSKALOVÁ Jarmila

85 let

BŘEZEN
CIHLÁŘ Jiří

89 let

PEŠTOVÁ Jarmila

90 let

KUBR Josef

81 let

BERNÁTH Josef

85 let

ZIMA František

90 let

PYTLÍKOVÁ Věra

84 let

MAREK Jaromír

75 let

NOUŠA Jiří

80 let

VODVÁŘKOVÁ Dobromila

88 let
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K významnému životnímu jubileu blahopřejeme
paní Jarmile Peštové, jedné z nejstarších sokolek
ve Vinoři.

K studánkám odejít
do lesních tišin,
z pramenů čistých pít
z hlubin i výšin.
Omývat duši svou
v zákoutí lesním,
kde víly dobré jsou
a já přitom nesním.
Neboť stromy jsou bytosti
krásné a laskavé,
z nich moudrost s radostí
proudí mi do krve.
U lesních studánek
hledám svou spásu.
Je konec hádanek.
Chci dobro a krásu!
Lubomír Antoš
stálý dopisovatel VZ
v řeči vázané

Inzerce ve Vinořském zpravodaji
Ceny inzerce ve Vinořském zpravodaji:
1/1 A5
1/2 A5
1/3 A5
1/4 A5

Šířka (mm)

Výška (mm)

Orientace

Cena bez DPH

128,5
128,5
128,5
62

188
92
62
92

na výšku
na šířku
na šířku
na výšku

2 000,- Kč
1 000,- Kč
500,- Kč
200,- Kč

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

POZOR, změna termínů uzávěrky!

Placená inzerce

Uzávěrky: 25. 6., 25. 9., 25. 12., 25. 3.

Tel. redakce: 286 851 114

OUTLET – SECONDHAND
U KAUDYNKY

Výběrový dětský secondhand 0–13 let
Zn. Next, Gap, H&M, Adidas, Nike, Londsale a další zaručené značky
Novinka dámský outlet NEXT • Outlet Stradivarius (Mladá móda)
Outlet Adidas, Puma (Dětské) • Nové oblečení převážně pro děti
Nákup na e-shopu www.secondhandprodeti.com nebo www.vyberoutlet.cz
Jistota kamenné prodejny v dosahu
Možnost rezervace zboží
Provozovna:
Dětské oblečení U Kaudynky
Sokolovská 313
250 88 Čelákovice

www.secondhandprodeti.com

Otevírací doba:
Po–Pá: 9.00–12.00, 14.00–17.30
So: 9.00–12.00

www.vyberoutlet.cz

Jsme v této oblasti pro Vás a nabízíme tyto naše komplexní služby:
• životní pojištění
• majetkové pojištění
• pojištění motorových vozidel (povinné ručení a havarijní pojištění)
• pojištění odpovědnosti
• cestovní pojištění
Najdete nás na adrese: Mladoboleslavská 2, 190 17 Praha 9 – Vinoř
Tel.: 251 628 116

Placená inzerce

• pojištění podnikatelů

Placená inzerce
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Ordinace praktického lékařství pro děti a dorost
MUDr. Ivana Řandová
Mladoboleslavská 514, Praha 9 – Vinoř
1. patro

telefon: 226 291 030

mobil: 725 419 621

Smluvní lékař VZP (111), OZP (207),VoZP (201),
ČPZP (205), Metal-Aliance (217) od 1. 1.2012 ZPMV (211)

Placená inzerce

Ordinační hodiny: nemocní
zdraví
pondělí
7.30 –11.30 16.00 –17.30
13.00 –15.30
úterý
7.30 –10.00
10.30 –13.30
středa
11.00 –13.30
14.00 –16.00
čtvrtek
7.30 –10.00
10.30 –13.30
pátek
7.30 –10.30
11.00 –12.30 – pouze pro zvané

Placená inzerce

Placená inzerce

Placená inzerce

PSACÍ STROJE, KALKULAČKY
opravy, prodej
tel.: 241 412 507 www.psacistroje.cz
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