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Slovo 
starosty

Ahoj, Vinořáci,
nejočekávanější den našich
školáků, poslední červen, se
naplnil a začíná doba prázd-
nin a dovolených, doba odpo-
činku a nabírání nových sil.
Během prázdnin budou ale
probíhat práce na zlepšení
podmínek našich dětí v mateř-
ské školce i v základní škole,
jako například kompletní re-

konstrukce sociálního zázemí,
nové vybavení dvou tříd v ma-
teřské školce, vybavení dvou
tříd a sborovny ve staré škole,
dokončení přípravných prací
a zahájení půdní vestavby
v základní škole, kompletní
výměna plynových kotlů,
osvětlení podél ulice Pracho-
vická. Přestože do MŠ a ZŠ je
třeba investovat průběžně ne-

ustále, základní investice bu-
dou letos dokončeny a kapaci-
ta obou zařízení pro potřeby
Vinoře bude stabilizována.
Podle směrných koeficientů
bychom měli mít na cca 5 000
obyvatel kapacitu v MŠ 180
dětí a kapacitu školy 505 dětí,
pro současný počet obyvatel,
který je momentálně 3 840, je
kapacita školky 185 dětí a ško-
ly cca 500 dětí  plně postačují-
cí. Letos jsme ve školce uspo-
kojili všechny žadatele, před-
poklad pro příští léta je
podobný, navíc letos by měla
vyrůst mateřská školka v Jen-
štejně a v příštím roce v Pře-
zleticích. Poslední zbývající in-
vesticí do školních zařízení je
tedy rekonstrukce kuchyně. 
Více se budeme moci zabývat
i dalšími odvětvími ve Vinoři,
především sportu, volnočaso-
vému vyžití dětí a mládeže
a životnímu prostředí. Máme
projekty na hřiště v Topolech,
na Archeopark V Obůrkách,
které vám podrobněji předsta-
víme v dalším vydání Vinoř-
ského zpravodaje, zpracovává-
me projekt na sportovní areál
u fotbalového hřiště, který by
přilákal ke sportování co nej-
širší veřejnost. Za ním by mělo
vzniknout golfové hřiště, je-
hož součástí by byla i cyklo -
stezka nebo in-line dráha mezi
Kbely a Vinoří. Podobné plány
s rozšířením sportovišť mají
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Sloupek senátora
Vážení Vinořáci, poté co jsme
spolu s kolegyní senátorkou
Veronikou Vrecionovou a vše-
mi ostatními zhlédli jedinečné
nacvičení české besedy při pří-
ležitosti oslav 80 let od založe-
ní místního spolku baráčníků,
nemám strach o budoucnost
v tak důležité věci, jako je udr-
žování a podpora starých lido-
vých tradic a zvyků. Mohli
jsme vidět nadšení, radost,
přátelství, nádherné kroje,
krásnou výzdobu, vynikající
koláčky a mimořádné nasaze-
ní nejen účinkujících, nýbrž
i všech přítomných. S velikým

potěšením jsem zaznamenal
i řadu mladých mezi baráční-
ky, a to je dobře, protože oni
dále ponesou ten prapor tra-
dic a vzájemné úcty. A možná
se dočkáme i doby, kdy ono
slavné baráčnické „ni slávy, ni
zisk“ se stane samozřejmou
vlastností všech našich obyva-
tel. Těším se na další akce
s vámi a přeji krásné léto.

Tomáš Kladívko

budeme usilovat o zpřístupně-
ní vinořského zámku. Vysoce
hodnotím i mezinárodní akti-
vity, proběhly zájezdy dětí do
Anglie, Německa, v létě navíc
pojedou děti do Itálie a Pol-
ska. Uskutečnila se také celá
řada kulturních a společen-
ských akcí, o nichž se také do-
čtete dále, a je to jistě dobře,
lidé by si měli nalézat cestu
k sobě a společně  žít i radovat
se. Ale abych jenom nechválil,
jistým zklamáním byla nízká
účast na Běhu naděje. Tato
dobročinná akce by si jistě za-
sloužila účast daleko vyšší.
Tak třeba příští rok. Na závěr
bych chtěl poděkovat řediteli
základní školy panu Alfredu
Tellerovi, ředitelce mateřské
školky paní Janě Kovářové
i celému jejich učitelskému
sboru za vynikající práci
a všem popřát, stejně jakož
i Vinořákům, ideální prázdni-
ny a dovolené podle svých
představ. A těším se na další
spolupráci.

Fr. Švarc

i provozovatelé kriketového
hřiště (viz článek dále). A když
už jsem u sportu, musím zmí-
nit přátelské setkání našich
čestných obyvatel, vynikají-
cích sportovců, hokejisty
M. Kluce a fotbalisty J. Čadka 
– hoši, děkujeme!
Více peněz budeme chtít in-
vestovat i do stávajících dět-
ských hřišť. Uspořené pro-
středky z vlastní údržby zele-
ně investujeme do dalších
laviček a odpadkových košů,
nedávno jsme jich instalovali 5,
resp. 7, a do rekonstrukce za-
stávek MHD Vinořský hřbitov.
Brzy již konečně ožije areál
ctěnického zámku a i nadále



Místní úřad 
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uhrazena částečně z Rezervní-
ho fondu ve výši 44 861,45 Kč
a zbývající část ztráty (částka
38 837,98 Kč) bude zúčtována
na účet – Nerozdělený zisk,
neuhrazená ztráta minulých
let. V případě, že za rok 2012
bude dosažen zisk, bude po-
užit na úhrady neuhrazené
ztráty z roku 2011.

MZ souhlasilo s finančním
příspěvkem na akci „Letní pří-
městský tábor pro děti z Vino-
ře“ ve výši 6 000,- Kč. Částka
na činnost „tábora“ bude vy-
placena proti účtům poklad-
nou ÚMČ Praha-Vinoř z kapi-
toly kultura.

MZ souhlasilo s prodejem
pozemku parc.  č. 1361/184
v k. ú. Vinoř o výměře 316 m2 zá-
jemci M. A. za cenu 900 Kč/ m2.
Zájemce uhradí na své nákla-
dy poplatky související se zá-
pisem změny do KN.

MZ vzalo na vědomí zápis ze
zasedání Výboru pro strategic-
ký rozvoj: Na základě zápisu
uložilo Finančnímu výboru
MČ Praha-Vinoř, aby: posoudil
přehled nevyužívaného majet-
ku ve vlastnictví obce, posou-
dil náklady a výnosy bytové-
ho fondu po jednotlivých bu-
dovách od roku 2007
a posoudil náklady a výnosy
u pronajímání nebytových
prostor a pozemků od roku
2007.
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Místní úřad informuje
MZ souhlasilo se změnou

územního plánu na pozem-
cích p. č. 1374/2, 1409/1
a 1409/17 z VN na OB-A a po-
věřilo starostu MČ Praha-Vi-
noř, aby podal na hl. m. Prahu
návrh na výše uvedenou změ-
nu územního plánu. 

MZ souhlasilo s úplatným
pronájmem části pozemku
p. č. 11 na Vinořském náměstí
ve výši 5 000,- Kč za rok a s vy-
sázením živého plotu ze stra-
ny od silnice Živanická. 

MZ souhlasilo se zrušením
nájmu sklepního prostoru
k bytu č. 1., č. p. 249 od 1. 5.
2012.

MZ souhlasí s prodloužením
nájemní smlouvy na nebytový
prostor v č. p. 235 o výměře
83,92 m2, provozování služeb
občanům v oblasti péče o tělo
od 1. 6. 2012 do 31. 12. 2013,
za nájemné 1 028,- Kč/m2/rok
se složením dvouměsíční kau-
ce, nájemné osvobozeno od
DPH. Dále je MČ Praha-Vinoř
oprávněna jednostranně upra-
vit nájemné vždy k 1. dubnu
o procentuální nárůst vykazo-
vané míry ročního růstu inde-
xu spotřebitelských cen v ČR
vyhlášeného Českým statistic-
kým úřadem za předcházející
kalendářní rok v případě, že
procentuální nárůst vykazova-
né míry ročního růstu indexu
spotřebitelských cen v ČR vy-

Z 15. zasedání 
Zastupitelstva 
MČ Praha-Vinoř, 
konaného dne 26. 4.
2012

I. Nové úkoly
MZ souhlasilo se změnou

rozpočtu k 30. 4. 2012 dle roz-
počtového opatření č. 1/2012 –
navýšení rozpočtu o 8 400,- Kč.
Jedná se o neinvestiční dotaci
MHMP na nákup knižního fon-
du pro místní knihovnu.

MZ odsouhlasilo předlože-
nou inventarizaci dle soupisu
HIK ze dne 13. 2. 2012. Inven-
tarizace majetku souhlasí
s účetními sestavami a celková
výše majetku k 31. 12. 2011 je
ve výši 515 775 253,73 Kč. 

MZ schválilo výsledek hospo-
daření MČ Praha-Vinoř – HČ
za rok 2011 a souhlasí s převe-
dením z účtu 431 – Výsledek
ve schvalovacím řízení na účet
432 – Nerozdělený zisk, ne-
uhrazená ztráta minulých let.

MZ souhlasilo s výsledkem
hospodaření – VHČ za rok 2011
– ZISK ve výši 6 795 960,39 Kč
a souhlasilo s převedením na
účet 432 – Nerozdělený zisk,
neuhrazená ztráta minulých
let.

MZ souhlasilo s výsledkem
hospodaření KVC Vincent za
rok 2011 – ztráta ve výši 
83 699,43 Kč. Ztráta bude
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hlášený Českým statistickým
úřadem přesáhne 2 %. Toto us-
tanovení lze prvně použít
s účinností od 1. 4. 2013.

MZ souhlasilo s prodlouže-
ním nájemní smlouvy na byt
č. 5, Mladoboleslavská 515,
Praha-Vinoř od 1. 6. 2012 do
31. 5. 2015.

MZ vzalo na vědomí vlastnic-
ký vztah k pozemkům parc.
č. 557/18 a 989/7 v k. ú. Sata-
lice a pověřilo tajemníka vy-
pracováním žádosti k odsvěře-
ní těchto pozemků a i dalších
pozemků, které jsou v součas-

doporučilo pronájem pozem-
ků od 1. 6. 2012 a uzavření do-
hody o narovnání za užívání
za tři roky zpětně a pověřilo
starostu  předložením nového
návrhu nájemní smlouvy.

MZ vzalo na vědomí a nemá
námitky k navrženému dělení
pozemku parc. č. 1539/1
v k. ú. Vinoř.

MZ doporučilo schválení
Smlouvy o zřízení věcného
břemene k pozemkům parc.
č. 72/1, 117, 190/1, 202,
1138/3, 1148/2, 1159, 1160,
1161, 1162/1, 1166 a nově
odd. parc. č. 190/39, vše
v k. ú. Vinoř, pro společnost
PREdistribuce, a. s., IČ 
273 76 516, za celkovou jedno-
rázovou úplatu ve výši 
82 100,- Kč bez DPH.

MZ doporučilo schválení
smlouvy o zřízení věcného
břemene k pozemkům parc.
č. 11, 165/1, 367, 368, 404/1,
vše v k. ú. Vinoř, pro společ-
nost T-Systems Czech Repu-
blic, a. s., IČ 610 59 382, v za-
stoupení společností SUPTel,
a. s., IČ 252 29 39, za úplatu
ve výši 299 077,- Kč bez DPH.

MZ doporučilo schválit
smlouvu o smlouvě budoucí
o zřízení úplatného věcného
břemene pro inženýrské sítě
uložené v pozemcích par.
č. 940 a 906/1, vše v k. ú. Vi-
noř, pro pozemky parc. č. 936
a 939, vše v k. ú. Vinoř, a stav-
bám na nich. Zastupitelstvo
MČ Praha-Vinoř pověřuje sta-
rostu k podpisu smluv
o smlouvách budoucích o zří-
zení věcného břemene.

MZ nesouhlasilo se záměrem
vybudování sběrného dvora
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né době ve správě MČ Praha-
-Vinoř a nalézají se v jiných
katastrech.

MZ doporučuje bezúplatnou
výpůjčku části pozemku parc.
č. 296/5 v k. ú. Vinoř pro par-
kovací místo osobního vozidla
osoby těžce zdravotně postiže-
né. 

MZ doporučilo pronájem po-
zemků  parc. č. 1575/12,
1575/13, 1577/46, 1591/25,
vše v k. ú. Vinoř, společnosti
VIN AGRO, s. r. o. S pronáj-
mem pozemku parc.
č. 1577/171 nesouhlasilo. MZ

Po ádají zahrádká i Vino  - Bohdane ská 

13. až 15. zá í  
v informa ním centru Na Rycht  

tvrtek, pátek od 10:00 do 18:00 

sobota od 9:00 do 13:00 



na pozemcích parc. č. 1588/1
a 1588/17, vše v k. ú. Vinoř.

MZ doporučilo iniciovat jed-
nání s MHMP ohledně využití
Ctěnického areálu, zejména
jeho neprodlené otevření pro
veřejnost.

MZ vzalo na vědomí zprávu
Kontrolního výboru o KVC
Vincent.

MZ souhlasilo s prodlouže-
ním pronájmu 2 tříd v budově
staré ZŠ na Vinořském náměs-
tí pro MŠ Přezletice na 1 rok
od 1. 7. 2012 do 30. 6. 2013.
II. Informace starosty

Vinoř obdržela 4,5 mil. Kč na
půdní vestavbu 4 kmenových
tříd (prezentace projektu výstav-
by – Ing. arch. R. Palkovský).

Proběhl převod pozemků
u ctěnického zámku ze státního
statku na Prahu (prameniště).

Revitalizace Cukrovarského
rybníka – prodáno Praze za
400 Kč/m2, svěřeno odboru ži-
votního prostředí.

Fotopast na vandaly, konala
se přestupková komise týkají-
cí se vandalismu, byli zjištěni
pachatelé řady trestných činů
ve Vinoři.

Nový metropolitní plán,
změny v územním plánu jsou
pozastaveny a je řešen proces
zefektivnění správy a rušení
malých MČ.

Z 16. zasedání Zastupi-
telstva MČ Praha-Vinoř,
konaného dne 24. 5. 2012 

I. Zprávy z MHMP
Při jednání o metropolitním

plánu se nehlasovalo, jednání
přesunuto na 7. 6. Má být vytvo-
řen nový územní plán, tzv. me-
tropolitní plán. Útvar rozvoje
navrhl vytvoření nového odbo-
ru – architekt územního plánu,
na jejichž návrh bude schvalo-
ván územní plán hl. m. Prahy.
MČ by neměly mít žádné rozho-
dovací právo, proto se uvažuje
o zrušení malých MČ, nebo
o novém metropolitním plánu.

II. Nové úkoly
MZ souhlasilo se záměrem

převzít areál ctěnického zám-
ku do správy MČ Praha-Vinoř
a pověřilo starostu jednáním
s Radou hl. m. Prahy.

MZ souhlasilo s navýšením
rozpočtu ZŠ a MŠ Vinoř o část-
ku 250 000,- Kč na vybavení 
2 tříd MŠ novým nábytkem.
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Zveme všechny Vinořáky 
na olympiádu našich spolků - 5 P!

Pravé posvícenské přátelské posezení pěti spolků

K zábavě a tanci bude hrát V. Vorlíček, 
vstupné dobrovolné.

Termín:
15. 9. 2012 od 18.00 hodin

– začínáme přesně!

Předtančení:
Česká beseda v podání našich baráčnic – 19.00

Koordinační výbor:
F. Joska, M. Sládek, M. Gawdun, 

D. Kudlová, M. Kolarová

Za MČ Vinoř M. Klivický, F. Švarc, 
Kontaktní tel.: 

721941621

Vstupenky v Hobby krámku H. Hořákové

rybáři sokolové

zahrádkáři myslivci

baráčníci



MZ souhlasilo se změnou
rozpočtu k 31. 5. 2012 dle roz-
počtového opatření č. 2/2012
týkajícího se dotace na půdní
vestavbu školy. Touto úpra-
vou bude rozpočet navýšen
o 4 500 000,- Kč.

MZ souhlasilo s ukončením
nájmu pozemku p. č. 1136/1
(vedle objektu č. p. 162) o vý-
měře 30 m2 dohodou k 30. 6.
2012. Pozemek bude předán
MČ Praha-Vinoř uklizený,
prázdný. Oplocení pozemku
zůstane.

MZ souhlasilo s prodlouže-
ním nájemních smluv na byty
č. 10 a 11, Mladoboleslavská
13, na byt č. 1 Prachovická 340
a na byt Mikulovická 337, Pra-
ha-Vinoř, na období od 1. 8.
2012 do 31. 7. 2013. Jedná se
o stabilizační byty MČ Praha-
-Vinoř, které se nyní pronají-
mají zaměstnancům ZŠ Vinoř.

MZ souhlasilo s ukončením
nájemní smlouvy k 30. 6.
2012 dohodou. Nedoplatky na
nájemném budou uhrazeny
do 31. 7. 2012. V případě, že
do tohoto data nebudou nedo-
platky na nájemném a zálo-
hách na služby uhrazeny,
bude zahájeno soudní vymá-
hání dluhu – exekuce.

MZ pověřilo starostu, aby
svolal jednání starostů obcí
spádového obvodu ZŠ a MŠ
Praha-Vinoř s cílem upřesnit
systém fungování tohoto spá-
dového obvodu.

MZ souhlasilo se změnou
územního plánu na pozem-
cích p. č. 27/1 a 28 v k. ú. Vi-
noř z PS na OB, o které požá-
dala majitelka výše jmenova-
ných pozemků.

III. Informace starosty
Golf: Byl schválen golf mezi

Vinoří a Kbely. Řeší se smlou-
va o pronájmu pozemků spo-
lečnosti Golf Vinoř. Bude 
žádáno o vydání územního
rozhodnutí. Musí být dolože-
no rozhodnutí z Odboru život-
ního prostředí o vlivu na ži-
votní prostředí. Následně
bude předáno k posouzení
dalším a bude předloženo i za-
stupitelům ve Vinoři. Jedná se
o výstavbu hřiště, které za-
hrnuje 9jamkové veřejné hřiš-
tě, 18jamkové profesionální
hřiště, parkoviště, 8 bungalo-
vů zapuštěných do krajiny, 
30 ha lesa a 9 jezer. Pro nás je
rozhodující, že výstavbou
hřiště přestane hrozit zástav-
ba tohoto území.

Revitalizace Cukrovarského
rybníka – probíhají přípravné
práce, zatím kácení akátů.
Rybník bude odbahněn
a bude postavena nová hráz.
Vyčištěním rybníka a jeho
okolí dojde k vytvoření nové
krásné odpočinkové zóny. 

Žabokřik – výstavba II. eta-
py, jednání o III. etapě výstav-
by. Jedná se o výstavbě rodin-
ných domů.

Mobiliář – umístění nových
laviček a košů.

Termíny zasedání 
na II. pololetí:  
20. září 2012
18. října 2012
22. listopadu 2012
20. prosince 2012

Logo Vinoře
– Hlasování se zúčastnilo 23
občanů, vítězným logem je
logo č. 4 od pana Zdeňka
Hertla. Blahopřejeme.
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Muzeum hlavního města Prahy 
od 1. 7. 2012 spravuje a provozuje nově

ZÁMECKÝ AREÁL CTĚNICE, 
Praha 9 – Vinoř, Bohdanečská 1,

tel.: 286 853 385. 

Otevírací doba:výstavy a expozice denně 
mimo pondělí 10-18hodin, park je přístupný denně.

Zámek
26. 8. 2012.–3. 2. 2013 

Chaloupka na vršku-Šárka Váchová

7. 9.–4.11.2012 
Světové dědictví v hloubkách země

Výstavní sál
23. 9. 2012–27. 1. 2013

Krajina her-Stanislav Holý a Studio Kamarád



Rada Mladých

Sociální zlo 
jménem Facebook
Co je to Facebook? Facebook
je sociální síť, kterou vynalezl
Mark Zuckerberg a nad kterou
denně vyloženě hnijí miliony
lidí. Proč? Neříkám, že tam
sama profil nemám. Ano,
mám. Ale všeho s mírou. Když
nás od toho rodiče vyhánějí
a říkají: ,,Jsi na tom Facebo-
oku už závislý, jdi od toho
pryč, nebo ti ten počítač vyho-
dím!“ (mám vlastní zkuše-
nost), tak na to my většinou
odpovídáme, že nejsme závislí
na Facebooku, jen se potřebu-
jeme nutně na něčem domlu-
vit s kamarády ze školy. Po-
tom se samozřejmě rovnou
podíváme, co kdo přidal za
fotky. A i když se nic zvláštní-
ho neděje, tak se od monitoru
odtrhnout nemůžeme. No
a okolo jedné v noci zaklapne-
me notebook a jdeme spát.

Statusy
Proč pokaždé, když se přihlá-
sím na svůj Facebook, vidím
ranní statusy: A jde se do
ústavu, odpolední statusy: No
a už jsme doma, klídek poho-
da, noční statusy: Je nóóóc,
nikdo tu není, jde se spát,
dobrou noc, děcka. Tyto tak-
zvané „staty“ mě už unavují.
Lidé neumí nic jiného, než
zveřejňovat celému světu,
kde jsou, co dělají a s kým to
dělají. Statusy samozřejmě
také používám, ale ne stylem:
K obědu americké brambory
s tatarkou, počkejte, nebudu
tu, musím si odskočit, už jsem

z5 (to znamená, že to mám již
zdárně za sebou). TOTO JE UŽ
MOC!!!

Fotky
Jak tak teď projíždím Face -
bookem, tak mě většinou 
šokují ty profilové fotky. Ame-
rické Duckface, vyšpulené rty,
vystrčená prsa, velký výstřih
a občas ten výstřih není žád-
ný. Jsem puberťačka jako kaž-
dá jiná. Mám také na Face -
booku tak 20 fotek, ale určitě
nemám zapotřebí ukazovat
svoje vnady celému světu.
A kdyby to viděl můj kluk, tak by
se mu to také dvakrát nelíbilo.

Přátelé
Každý je má, ať v reálném ži-
votě, nebo na Facebooku. Něk-
do si tě přidá do přátel, ty to
přijmeš, není to složité, je to
naopak velmi jednoduché!
Takto se ti nashromáždí neho-
rázné množství lidí v tvém
soukromém životě. Sbližování
na Facebooku je velmi jedno-
duché, napíšeš ,,Ahoj!“ kluko-
vi nebo holce, na které by ses
v reálném životě ani nepodí-
val. Nic na tom není, srdce ti
to nezlomí. Je přeci lehčí na-
psat „Miluji tě!“ na Facebooku,
než to říct ústy, z očí do očí. Je
lehčí poslat pusu, ale je těžší
se k člověku naklonit a políbit
ho. Máme takových přátel
klidně až 1 000 i více, ale vů-
bec nám to nevadí. Proč? 
Protože si připadáme více
cenní, když nám někdo napíše
kladný komentář k fotce,
pochválí tričko a projeví o nás
zájem. Ne, chyba! Pravda je ta,
že většina takzvaných přátel

má starost jedině sama o sebe
a uspokojuje je hlavně to, že
se někomu líbí, ale je to faleš!! 
Ten pravý život není na interne-
tu. Pokud stojíte o přátelství, 
lásku, chcete něco opravdové-
ho zažít, vypněte počítač, a po-
kud budete mít štěstí, poznáte
v reálném životě přesně ty
správné lidi, jaké toužíte potkat.
Svět je příliš velký a příliš
krásný, byla by veliká škoda
ho zanedbávat kvůli něčemu
takovému, jako je Facebook.

Kateřina Abtová 

Den Země 
podle Rady Mladých

Pro každého z nás, kdo se Dnu
Země zúčastnil, byl tento pro-
gram jinak obohacující. Zde je
pár příspěvků od jednotlivců,
kteří se chtějí podělit o své vý-
tvory s ostatními!

V sobotu jsme s holkama
z Rady Mladých a panem sta-
rostou uctili Den Země. Sázeli
jsme stromy a bylinky na za-
hradě Vincenta. Zůstal z toho
ve mně moc dobrej pocit.
Něco podstatného po nás zů -
stává a snad, pokud se zas ne-
najde nějakej hajzlík, i zůsta-
ne. Pak jsme si udělali obligát-
ní odpadkové kolečko.
Největší radost jsme udělali
mojí Aničce. Inu, děti mají
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k ekologii opravdu asi nejblíž.
Je moc fajn s takovými lidička-
mi sdílet tak intenzivní zážit-
ky. Vždycky mě to nabije
a jsem na ně moc pyšná. Je
jich málo, ale z těch semínek
rostou opravdoví, krásní
a rovní lidé.

Klára Lowensteinová

Na tento den jsem se těšila,
ani nedokážu popsat, jak moc.
Abych to upřesnila, tím, co ve
mně budilo radost, byla pro-
stá věc, a to takový ten pocit,
kdy děláte něco, co má nějaký
smysl, je to něco, co vás těší
a je to VAŠE. Přesně takové do-
jmy jsem měla z toho, když
jsem si zasadila svou meduň-
ku. Den Země jsme zakončili
malinkým úklidem (jak už je
tradicí Rady Mladých) Vinoře
a domů jsme odcházeli s čis-
tým pocitem! Stromky máme,
bylinky též, tak co zasadíme
příště?

Veronika K.

Nejdříve jsme se všichni sešli
před VINCENTEM, potom jsme
museli vymyslet, jak a kam
vlastně pojedeme pro kytky.
Museli jsme jet nadvakrát,
protože jsme se nevešli všich-
ni do jednoho auta. Když jsme
se všichni sešli, šli jsme si kaž-
dý vybrat jednu kytku, strom
nebo keř. Když jsme si vybra-
li, jeli jsme zpět do Vinoře
k VINCENTU, tam jsme strom-
ky zasadili, potom jsme si vza-
li pytle a šli jsme uklízet na
hřiště. „Páni, tam je nepořá-
dek!“ Moc jsme si to všichni
užili, děkuji, Rado Mladých.

Žofie B.

Den Země jsme zahájili výbě-
rem rostlin, stromečků, květin
a keříků. Po těžkém výběru
jsme se společně s panem sta-
rostou, Klárou Lowensteino-
vou a s ostatními dětmi vrátili
do Vincenta. Uvařili jsme si
čaj a dali se do práce. Pan sta-
rosta nám pomohl bylinky,
stromky i keříky zasadit. Po
práci jsme se ještě vydali tro-
chu poklidit Vinoř. Cestou
jsme nasbírali zvláštní před-
měty, ze kterých jsme na kon-
ci naší cesty vytvořili koláž.

Míša B.

Beseda na téma 
dalšího využití 
zámeckého areálu 
ve Ctěnicích

Dne 19. 6. 2012 se ve společen-
ské místnosti „Na Rychtě“
v Chaltické ulici uskutečnila
beseda s občany na téma „Dal-
ší využití zámeckého areálu ve
Ctěnicích“, kde byl hostem
pan Mgr. Lukáš Kaucký
(ČSSD), bývalý radní pro ob-
last kultury v předchozí koali-
ci ODS a ČSSD v Zastupitelstvu
hl. m. Prahy. Besedu pořádala
místní organizace ČSSD ve Vi-
noři za přítomnosti předsedy
MO ČSSD Ing. Petra Zlatníka
a člena místního zastupitelstva
za ČSSD Ing. Martina Vojáčka.
Besedy se také zúčastnil zá-
stupce starosty MČ Praha-Vi-
noř Karel Janko (ODS). 
Po úvodním slovu předsedy
MO ČSSD pana Zlatníka zá-
stupce starosty pan Janko pre-
zentoval pohled vedení MČ Vi-
noř v dané záležitosti. P. Kaucký
osvětlil historii vývoje kauzy

rekonstrukce Ctěnického
areálu. Seznámil přítomné
s původními záměry na jeho
využití, jež byly přijaty v rám-
ci původně schváleného pro-
jektu, na který byla čerpána
dotace EU. Dále přednesl zá-
měry předchozí Rady Magis-
trátu hl. města Prahy, jíž byl
jako radní za ČSSD členem,
i současný stav řešení s návr-
hy nového vedení magistrátu
(koalice ODS a TOP 09). V této
souvislosti informoval o tom,
že původně schválený projekt
(záměr na využití areálu), na
který byla poskytnuta dotace
z evropských fondů, předpo-
kládal v části objektu vybudo-
vání zdravotnického zařízení
typu wellness centra (rehabili-
tace a vodoléčba) s případný-
mi návaznými či doplňkovými
službami (ubytovací zařízení
a restaurace). Tento záměr se
však z jemu dosud neznámých
důvodů neuskutečnil. Dosa-
vadní správce tohoto majetku
(Pražská informační služba –
PIS) tak využil tento areál ze-
jména jako výstavní prostory
(viz dosavadní expozice Kočá-
rovna, Habsburkové v Če-
chách a Muzeum Vinoře)
a zbývající prostory byly pro-
vozovány PIS za komerčním
účelem (hotel, restaurace
a kavárna) či pronajaty (jez-
decký oddíl, zahradnictví). Je-
likož výnosy z provozu těchto
aktivit však zdaleka nepokrý-
valy roční náklady na provoz,
byl areál značně ztrátový
a hl. m. Praha muselo ztrátu
každoročně dotovat nemalou
částkou. Z tohoto důvodu při-
jalo minulé vedení pražského
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magistrátu v době koalice
ODS a ČSSD, včetně pana ex-
radního Kautského, záměr
pronajmout zámecký areál ve
Ctěnicích jako celek soukro-
mému subjektu na základě vý-
běrového řízení. Za tímto úče-
lem byl také objekt koncem
září 2011 uzavřen. Následně
se však změnila koalice na
pražském magistrátu (ODS
a TOP 09) a novým radním
pro kulturu se stal pan
Ing. Novotný (TOP 09), bývalý
ředitel PIS, který stál za pů-
vodní koncepcí rekonstrukce
Ctěnického areálu, na kterou
získal i evropské dotace. Pan
radní Novotný (TOP 09) ovšem
nyní prosadil zcela jiný záměr,
a to využití areálu pro účely
Muzea hl. m. Prahy. Nové ve-
dení magistrátu přijalo návrh
radního Novotného na převe-
dení veškerého památkově
chráněného majetku spravo-
vaného PIS včetně areálu zám-
ku Ctěnice do správy Muzea
hl. m. Prahy, které by mělo
dále celý zámecký areál pro-
vozovat a využívat pro vlastní
potřeby (muzejní expozice),
bez jasné odpovědi na otázku
jeho dalšího financování. Zá-
měr pronajmout areál jako ce-
lek soukromému subjektu
vzal za své, a definitivní řeše-
ní včetně znovuotevření ob-
jektu pro veřejnost se tak
značně oddálilo. Rovněž pří-
padný pronájem alespoň části
prostor ke komerčnímu využi-
tí a plné zpřístupnění areálu
veřejnosti (restaurace, kavár-
na), jak tomu bylo v předcho-
zím období a o které usiluje
vedení MČ Vinoř, nebyl 

rovněž dosud uspokojivě vy-
řešen (určitý příslib byl dán
pouze na znovuotevření ka-
várny). V této souvislosti Za-
stupitelstvo MČ Praha-Vinoř
na svém zasedání v květnu
2012 vyjádřilo zájem o využití
zámeckého areálu v případě,
že nebude areál v nejbližší
době využíván a zpřístupněn
veřejnosti, a přijalo usnesení,
v němž MČ Vinoř žádá magis-
trát o svěření celého areálu
do správy MČ Praha-Vinoř.
O případ se zajímala i média,
která v dubnu 2012 zveřejnila
informaci o nesrovnalostech
při čerpání dotací EU na 
rekonstrukci areálu v době
2006–2008, kdy byl současný
radní Ing. Novotný (TOP 09)
ředitelem PIS.
Pan Kaucký dále informoval
o tom, že k převodu zámku do
správy Muzea hl. m. Prahy by
mělo dojít již od 1. 7. 2012.
Podle jeho názoru lze s tímto
záměrem obecně souhlasit, 
nikoliv však již s využitím
prostor zámeckého areálu vý-
hradně pro účely zřízení 
výstavních expozic či jiných
potřeb Muzea hl. m. Prahy,
což pan Kaucký na Zastupitel-
stvu hl. města Prahy kritizo-
val a označil za výrazně ne-
ekonomické řešení. Vedlo by
to k dalšímu zvýšení ztráty
z provozu areálu, vzhledem
k vysokým provozním nákla-
dům (cca 10 mil. Kč ročně) ze-
jména na energie a údržbu,
a rovněž k předpokládaným
dodatečným investičním ná-
kladům na další úpravu pro-
stor zámku, aby zde mohlo
Muzeum hl. m. Prahy své za-

mýšlené expozice vůbec pro-
vozovat (náklady jsou ředitel-
kou Muzea hl. m. Prahy odha-
dovány na 15–20 mil. Kč).
V této souvislosti pan Kaucký
na Zastupitelstvu hl. m. Prahy
pana radního Novotného rov-
něž interpeloval. Na závěr be-
sedy pan Kaucký odpovídal na
dotazy přítomných vinořských
občanů. Z diskuse mimo jiné
vyplynuly zajímavé informace,
prezentované panem Hadra-
bou v tom smyslu, že ještě
předtím, než bylo rozhodnuto
o převedení areálu do správy
Muzea hl. m Prahy, byl na
pražský magistrát předložen
i soukromý projekt na využití
areálu. Jak pan Hadraba uvedl,
projekt, pro který sám připra-
voval některé podklady, byl
předložen již v prosinci 2011.
Tuto informaci potvrdil také
pan Janko s tím, že s tímto pro-
jektem bylo rovněž seznáme-
no Zastupitelstvo MČ Praha-Vi-
noř. Tento projekt odpovídal
i původnímu účelu (zřízení re-
habilitačního a lázeňského za-
řízení v části objektu), pro kte-
rý byl areál rekonstruován.
Rada hl. m. Prahy však o tom-
to projektu vůbec nejednala.
Místostarosta Janko dále
uvedl, že pro vedení MČ je dů-
ležité nejen urychlené otevře-
ní areálu, ale také způsob jeho
dalšího využití. Jako příklad
uvedl zdravotnictví – rehabili-
tace či denní stacionář pro 
seniory, ale také možnost dal-
šího pořádání kulturních akcí,
na kterých se MČ podílela 
(čarodějnické odpoledne pro
děti, noční prohlídky zámku,
rozloučení s prázdninami atd.).
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Dále poznamenal, že má znač-
nou pochybnost o přínosu
Muzea hl. m. Prahy pro oby-
vatele Vinoře. Pan Kaucký na
závěr podpořil snahu co nej-
rychleji znovu zpřístupnit
celý zámecký areál veřejnosti,
jak prosazuje Zastupitelstvo
MČ Vinoř.

M.Vojáček

Internetového hlasování
o podobě hřišť pro děti
a mladé se zúčastnilo
186 lidí!
Internetovému hlasování, kte-
ré pro vinořské zdarma zajistil
Ondřej Dekoj ze sídliště v Če-
skodubské (děkujeme!), před-
cházela veřejná diskuze s ná-
zvem „Dětská hřiště ve Vinoři
aneb za co se letos utratí 132
000 Kč?“ Ta se konala v úterý
24. dubna ve Vincentu a kro-
mě pana starosty Švarce
a paní místostarostky Boušové
se jí zúčastnilo 12 rodičů, kteří
nejprve hodnotili stav vybra-
ných ploch, na kterých tráví
svůj volný čas děti. Účastníci
diskuze došli k závěru, že cel-
kově není ve Vinoři hřišť či
ploch pro volnočasové vyžití
vůbec málo. Nevýhodou ov-
šem je, že jsou tato místamálo
diverzifikovaná (prvky se opa-
kují, některé úplně chybí, na-
víc jsou zaměřené spíše na
předškolní děti) a že školáci

a teenageři nemají skoro 
žádnou možnost neorganizo-
vaného vyžití. Následně rodiče
(a jedna malá účastnice) for-
mulovali tři varianty investic
odstupňované (alespoň zčásti)
podle věku dětí a mládeže. 
První varianta obsahovala in-
vestice do hřiště u školy 
(v Opočínské): horolezeckou
ministěnu, dvojhoupačku, ko-
lotoč a pružinovou houpačku
na Dlabačov. Druhá varianta
počítala s lanovým systémem
– prolézačkou pro starší děti
také na hřišti u školy. A třetí
varianta byla navržena pro 
teenagery, kteří jezdí na ska-
teboardu nebo na bruslích –
šlo by o skateboardovou pře-
kážku pravděpodobně v Pod-
skalí. Dojmy z diskuze shrnula
Kateřina Machová Ondřejová:
„Jsem moc ráda, že se o podo-
bě veřejných prostor ve Vino-
ři diskutuje. Myslím, že je tu
mnoho občanů, kteří se chtějí
účastnit demokratického roz-
hodování častěji než jednou
za čtyři roky, a akce, jako je
tato, jim to umožní.“ 
Internetové hlasování probí-
halo od 1. do 14. června
a zúčastnilo se ho 186 lidí. Ví-
těznou variantou se stala vari-
anta č. 2 – (lanový systém) se
110 hlasy. 
Další veřejná diskuze, kde se
vybíral konkrétní prvek, pro-
běhla v úterý 26. června ve
Vincentu a vybrána na ní byla
„Medúza“ od Tomových parků
(www.tomovyparky.cz/sesta-
va-meduza; díky Johaně Bene-
šové za pečlivou rešerši ceno-
vě dostupných sestav!). Cena
„Medúzy“ je 155 000 Kč (vč.

DPH, ovšem bez dopravy, in-
stalace a dopadové plochy), tak-
že naše možnosti (tj. 120 000 Kč
od obce a 12 000 Kč od organi-
zátorek bazaru dětských věcí)
přesahuje o cca 50 000 Kč.
Účastníci internetového hlaso-
vání, kteří volili variantu 2,
přislíbili celkem 30 000 Kč,
takže jsme na dobré cestě, ale
stále ještě ne na jejím konci...
Pokud vám není stav dět-
ských hřišť ve Vinoři lhos-
tejný, přispějte prosím na
nákup a instalaci poukázá-
ním libovolné částky na
účet č. 2000710319/0800
(patří MČ Praha-Vinoř),
jako variabilní symbol
uveďte 5433421 a do zprá-
vy pro příjemce napište
své jméno (smlouvu o daru
Vám na požádání připraví
zaměstnankyně úřadu). Za
jakýkoli příspěvek předem dě-
kujeme, protože bez široké
podpory ze strany rodičů ne-
bude možné celou akci reali-
zovat... 
Pokud byste rádi získali více in-
formací, tak na webu MČ Pra-
ha-Vinoř najdete zápisy z obou
diskuzí, nebo můžete napsat
na rodina@praha-vinor.cz.

Semináře pro rodiče 
na jaře i na podzim
Vzhledem k tomu, že žádné
dítě nedošlo v jarním čase ve
Vinoři významnější úhony, lze
prohlásit seminář Marušky
Novákové „Výchova a vrozený
temperament dítěte“ s nefor-
málním podnázvem „Jak neza-
bít děti“ za úspěšný. Na akci,
která se konala ve čtvrtek 
15. března večer v prostorách
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MC Bublina, si našlo cestu 26
lidí a Maruška Nováková na ní
představila několik charakte-
rových dimenzí, které může-
me u dětí sledovat (např. míra
aktivity, adaptabilita, intenzi-
ta reakcí), a u každé se věno-
vala tomu, jak přistupovat
k dítěti, které je v některé di-
menzi (či více dimenzích)
v pomyslném extrému (např.
hyperaktivní, málo přizpůso-
bivé, v reakcích prudké). 
Seminář Evy Labusové „Pátrání
po tajemství celoživotních uspo-
kojivých vztahů“ se přesouvá na
podzim; doplní ho opět další se-
minář Marušky Novákové, prav-
děpodobně na téma „Souroze-
necké konstelace“.
Komise pro podporu rodin
přeje všem krásné léto!

Eva M. Hejzlarová, 
předsedkyně komise 

pro podporu rodin

Za Ing. Miroslavem 
Míkou
Odejde-li blízký člověk, přítel,
kamarád, spolupracovník, je
to stejné, jako když ztratíte ně-
koho z nejbližších ve vlastní
rodině. Nemáme najednou ni-
koho, s kým se poradit, koho
požádat o pomoc, za kým zajít
jenom tak na kousek řeči. To
všechno a ještě mnohem víc

jsme ztratili nešťastného 
11. května, kdy Mirek natrvalo
odešel. Bylo nám po té zprávě
nesmírně smutno, stejně jako
kamarádům a přátelům z pod-
niků bývalé VHJ STS OZS. I pro
většinu z nich to bylo bolestné
a nečekané překvapení. Věděli
jsme, co Mirka trápí, ale netu-
šili jsme, že konec jeho života
je tak blízko. Pracoval téměř
do posledních dnů. Měli jsme
mu to za zlé, domlouvali jsme
mu, ale nebylo to nic platné.
Býval někdy tak přesvědčený
o své pravdě, že byl až umíně-
ný. Byli jsme na tuto jeho ži-
votní vlastnost tak zvyklí, že
jsme mu to ani nezazlívali.
Když jsme v říjnu před 37 lety
přišli do Vinoře, nebyl život
jednoduchý. Neznámé prostře-
dí, jiná práce než ta, na jakou
jsme byli zvyklí a jakou jsme
znali, 69 podniků po celé ČR,
řada nových problémů, a pře-
ce každý jiný. Kromě toho kaž-
dý měl svou rodinu a všichni
jsme prožívali totéž. I přes tyto
starosti Mirek od počátku ne-
zůstal stát stranou veřejných
potřeb. Pracoval v zájmových
i politických funkcích, ve spor-
tovních i dalších organizacích.
Někdy i s vypětím sil a za po-
moci nejbližších vše zvládl. Při
loučení nad rakví na tohle
všechno vzpomínal a Mirkovi
za to poděkoval vinořský sta-
rosta František Švarc. Vzpomí-
nal na jeho práci v obecních
orgánech, na jeho práci jakož-
to předsedy různých komisí,
na jeho iniciativní návrhy při
řešení místní dopravní situ-
ace, jako na dopisovatele Vi-
nořského zpravodaje atd.

Mnoho času věnoval Mirek
malování plakátů na místní
kulturní akce, přípravě auto-
mobilových soutěží a pomoci
při organizaci bálů. Měl rád za-
hrádku, vyznal se v ovocnář-
ství. Na zahrádce chtěl mít
vždy něco nového a být o krok
napřed. 

Vzpomínky,
vzpomínky
– jde jedna
za druhou,
nelze je
všechny vy-
jmenovat.

Alespoň ještě jednu na závěr.
Bylo to posezení nejbližších
sousedů a jejich rodin u ohně
na zahrádce za domem tam,
kde stačil ještě postavit do-
mek pro svého nejmladšího
vnuka. O dětech jsme nikdy
moc nemluvili, ale bývalo to,
jako kdyby seděly mezi námi.
Tak ubýval čas a naplňoval se
život. 
Mirku, loučíme se s tebou všich-
ni přátelé a kamarádi 
z Vinoře a bývalých podniků,
děkujeme za tvoji pomoc a inici-
ativu při řešení neubývajících
potřeb a potíží. Děkujeme ti za
tvoji, i když krátkou přítomnost
na našem říjnovém setkání, za
poslední podání a stisk ruky. Ni-
kdo z nás netušil, že ti zbývá jen
pár měsíců. Bohužel takový je
běh života. A byť si při loučení
na závěr našich setkání přejeme
především zdraví a příští shle-
dání, jsou tato přání stále méně
vyslyšena. Léta přibývají a na-
děje ubývá.

Mirku, 
vřelé, vřelé díky za všechno

(fi)
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Termíny umístění kontejnerů na bioodpad 
21. 7. 2012 8.00–8.45 ul. Bohdanečská 250–400 

10.30–11.15 ul. U Bakaláře (pod OD Norma)
13.00–13.45   ul. Mikulovická  (pod zahradou ZŠ)  

28. 7. 2012 8.00–8.45 ul. Lohenická x Moravanská
10.30–11.15 ul. Křemílkova (u dětského hřiště)        
13.00–13.45 ul. V Podskalí x Urbanická

4. 8. 2012 8.00–8.45 zahrádkářská kolonie, Bohdanečská ul.
10.30–11.15 sídliště Uniga, ul. Rosická

MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ
Pražské plynárenské, a. s. 

Termíny přistavení:
dne 17. 7. 2012 od 8.00 do  11.00
dne 21. 8. 2012 od 12.00 do  14.30
dne 24. 9. 2012 od 10.30 do 13.30
dne 31. 10. 2012 od 14.30 do 17.00
dne 6. 12. 2012 od 8.00 do 11.00 

Mobilní kancelář bude umístěna v automobilu označeném logem 
Pražské plynárenské, a. s., zaparkovaném na parkovišti u prodejny NORMA,
Mladoboleslavská 551.  

Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby:

zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu
změny smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací adresy, jména atd.) 
převzetí reklamace
výměnu, kontrolu 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.
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Vinoř 
internationalVinoř international

27. 3. proběhla návštěva part-
nerských obcí Kargowe
a Schulzendorfu, na kterých
se jednalo o připravovaných
společných akcích:
8. 7. Fotbalový turnaj v Kargowe
3. 8. Fotbalový turnaj ve Vinoři
30. 8. Svátek čokolády v Kar-
gowe
31. 8. Fotbalový turnaj dětí
v Kargowe

V přípravě jsou i mezinárodní
tábory dětí všech tří obcí pro
další léta. Nejbližší je pobytový
kemp našich dětí v Itálii – Lave-
no Mombello 15.–22. července.

Dětský den v Německu
O víkendu 2.–3. 6. jsme se vy-
dali na oslavu Kinderfestu do
našeho partnerského města

v Německu – do Schulzendor-
fu. Letos vyrazilo 20 žáků ze 
4. třídy. Kolegové v Německu
pro nás připravili pestrý pro-
gram. Po úvodním přivítání
německým starostou jsme jim
předali dary, které jsme jim
dovezli jako poděkování za po-
zvání na Dětský den. Poté jsme
si prohlédli okolí školy a vy-
zkoušeli první atrakce. 
V 16.00 předvedla ZŠ Vinoř své
pěvecké vystoupení. Téma le-
tošního Kinderfestu bylo „Víly,
elfové a skřítci“, proto si dívky
ze 4. třídy  připravily anglické
a české písně. Moc se jim to po-
vedlo a najdeme mezi nimi
skutečné talenty. Zbytek odpo-
ledne si každý mohl vyzkoušet
různé soutěže – dojení mléka,
skok v pytli, hod na terč, sou-

boj na lavičce, trampolínu. Ně-
kteří si vyzkoušeli vyrobit želé.
Dívky si nechaly kreslit na obli-
čej různé obrázky. Kluci si za-
hráli fotbal na místním hřišti.
Nechyběla ani jízda na jedno-
kole a prolézačky. Každý si na-
šel to svoje a užil si pěkné od-

poledne. Jako překvapení jsme
dostali lístky na zmrzlinu, klo-
básu a vafli zdarma. Děti si tak
mohly vyzkoušet svou znalost
angličtiny. 
Přespali jsme ve  družině
a ráno jsme vyrazili po snídani.
Dostali jsme ještě drobné dár-
ky na cestu, rozloučili se s pa-
nem starostou a všemi, kteří
nás hostili. Cestou zpět jsme si
prohlédli historické jádro
Drážďan a nakoupili suvenýry
domů. Všichni jsme dorazili
nadšení a máme plno zážitků. 
Závěrem bych chtěla poděko-
vat dívkám za krásné pěvecké
vystoupení a všem dětem za
vzorné chování během výletu.
Poděkování za doprovod patří
též Mirce Truplové a Pétě Ťou-
palové.

Mgr. Martina Hartlová

ZZe života
Vinoře



Ohlédnutí 
za velikonočním 
jarmarkem 
na Dlabačově
Velikonoční svátky jsou přede-
vším pomlázka a malovaná
vajíčka. Ve Vinoři si každoroč-
ně 14 dní před Velikonočním
pondělím zpestříme neděli na
velikonočním jarmarku na
Dlabačově. Letošní program
se snad líbil a počasí nás také
nezklamalo. 
Více než měsíční náročná prá-
ce dětí z MŠ, školáků a peda-
gogů byla odměněna vysokou
návštěvností. Přišlo rekord-
ních 1 016 platících dospě-
lých, kteří svým vstupným
přispěli k nákupu uzavíratel-
ných beden na hračky a uza-
mykatelné skříně do školní
družiny při ZŠ ve Vinoři. 
MČ Praha-Vinoř děkuje všem
obětavým lidem i firmám, kte-
ří podporují naši činnost fi-
nančně, věcnými dary nebo
dobrovolnickou prací. Už nyní
plánujeme a domlouváme
program na další 5. ročník ve-
likonočního jarmarku, který
bude 17. 3. 2013.

Dětské hřiště Dlabačov
22. 6. 2008 bylo slavnostně
otevřeno dětské hřiště Dlaba-
čov. Za jeho údržbou je mnoho
odpracovaných hodin a nemá-
lo vynaložených financí. Není
to jen stálé zatravňování, pro-
vzdušňování a sekání travna-
tých ploch, osazování zeleně
(túje, květiny), ale i závlaha

a odplevelení ploch, doplnění
písku v pískovišti a kačírku
u herních prvků, oprava lavi-
ček a oplocení. Za zmínku sto-
jí i úklid listí, odpadků a ná-
sledné zajištění jejich odvozu.
V čistotě udržujeme i toaletu.
Snad se nám někdy podaří
zprovoznit domeček s rych-
lým občerstvením a terasou,
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který jsme začali stavět už
v roce 2007. Zatím slouží jako
zázemí akcím, které se zde po-
řádají pro děti, a také v rámci
různých oslav. Málokdo ví, že
si hřiště může pronajmout
(domeček s ledničkou a rych-
lovarnou konvicí, el. přípojka,
toaleta, pitná voda, dříví na
táborák, odvoz odpadků…) za
300,- Kč. Tyto peníze spolu
s utrženým dobrovolným
vstupným z akcí částečně po-
krývají náklady na akce sa-
motné a také vynaložené fi-
nance na údržbu hřiště. 
Děkujeme všem, kteří si chodí
na dětské hřiště Dlabačov
hrát, že svým přístupem po-
máhají hřiště udržovat v čisto-
tě, i těm, kteří se přijdou na
Dlabačov pobavit a svým fi-
nančním příspěvkem podpoří
jeho údržbu a zvelebení. Na
prázdniny jsme pro vás při-
pravili Divadelní úterky a na
podzim se těšíme 20. října na
halloweenské strašení při Dla-
bání na Dlabačově. 

Pozvánka na rockový
koncert ve Vinoři
Nechceme se srovnávat s vel-
kými rockovými festivaly, ne-
chceme, aby k nám jezdila celá
Praha a střední Čechy. Sejít se
po prázdninách, povzdech-
nout si, jak rychle to léto utek-
lo, pozdravit se se sousedy
a s přáteli, dát si „lahváče“,
něco na zub a zavlnit se při
muzice – to je cílem této akce.
Je určena všem velkým i ma-
lým, mladým i starším. Tančit
budou i vinořské Zumbice
a neminou nás ani pivní soutě-
že. Letos jsme připraveni čás-

tečně i na déšť. Budeme mít za-
půjčené slunečníky z pivovaru
Lobkowicz, přístřešky z Praž-
ské strojírny, postavíme párty
stan… zapůjčíme deštníky.
Přijďte se 1. září rozloučit s lé-
tem na Dlabačov.

Hobby krámek ve Vinoři

30. 3. byl slavnostně otevřen
Hobby krámek paní Hořáko-
vé. Slavnostního otevření se
zúčastnil také pan Přemek
Podlaha alias Mr. Receptář,
který při své návštěvě navští-
vil také právě probíhající vý-
stavu zahrádkářů. 

Oslava 20. výročí 
otevření rodinné vinárny
U Páji – 12. dubna 

Za vždy vynikající kuchyni
a přátelskou atmosféru děkují
manželům Ferencovým všich-
ni jejich návštěvníci. 

Farmářské trhy 
V mlékárně S. Němce se dne 19. 5.
konaly farmářské trhy, které
přilákaly více než 8 000 náv-
štěvníků z Vinoře i okolí. 

Den Pražských strojíren 
V Pražské strojírně proběhl
dne 2. června velmi vydařený
den otevřených dveří pro děti
a dospělé se spoustou her a za-
jímavých informacích o jedné
z našich největších firem. 

Jezdecký den 
ve Ctěnicích
Jako každoročně proběhl i le-
tos 9. června jezdecký den ve
Ctěnicích. Děkujeme pořada-
telům, účastníkům i divákům
za krásné zážitky. 

Svátek sousedů 
26. 5. 2012 se Vinoř již potřetí
připojila k mezinárodní tradici
Svátku sousedů. Na farní zahra-
dě se letos sešlo cca 35 souse-
dů. Kytaru doprovázelo povídá-
ní o tom, co nového se v růz-
ných místech Vinoře událo, na
co se těšíme, čeho si vážíme, co
nám dělá starost i co nás těší.
Nejmladším účastníkem byl
tentokrát Filípek (1,5 roku)
a nejstaršími účastníky byli
opět rodilí Vinořáci. U večerní-
ho ohně s kytarou byli všichni
především sousedy, ať už ve
svém civilním povolání plní
nejrůznější role. Psaníčko s přá-
ním štěstí tentokrát nestoupalo
vzhůru s podpisy všech souse-
dů, ale shořelo hned po zapále-
ní svíce. Zda je to znamení pozi-
tivní, nebo negativní, záleží na
nás. Víme, že město budují
především dobré vztahy, a ty
vždy něco stojí. Bude příští rok
opět Svátek sousedů na farní
zahradě? To je otázka, kterou si
nyní klademe my organizátoři.
Je to aktivita, která přináší Vi-
noři prospěch, nebo by se moh-
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la stát jen jednou z mnoha té-
měř nadbytečných akcí? Odpo-
věď přinese příští rok. Rozhod-
ně spolupráce s Vandráčkem se
jevila jako pozitivní a opékané
vuřtíky chutnaly jak Vandráč-
kům, tak i sousedům. Zdá se, že
Vinoř může být místem, kde se
dobrým vztahům daří nejen
tehdy, když zahoří ohně souse-
dů. Ale rozhodně to chce vy-
trvat a zapalovat aspoň malé
jiskřičky přátelství. Všem spo-
lupracovníkům děkujeme za
pomoc a sousedům ze sídliště
i z celé naší městské části přeje-
me úspěšný a laskavý rok do
dalšího setkání. 

Marie a Pavel Novákovi

Dětský den ve Vinoři 

Dne 2. 6. 2012 se farní zahrada
opět rozezněla hlasy dětí – cca
140 dětských účastníků (120
registrovaných) slavilo již tra-
diční Dětský den. Vesmírná ces-
ta děti pozvala do světa planet,
kde se učily nové věci, nebo vy-
lepšovaly ty, které již umí. Na
pavoučí planetě je čekalo prolé-
zání pavučinou, na smutné pla-
netě bylo třeba potěšit smutné
princezny, na planetě přátelství
si děti vyzkoušely, jak těžké je
navázat přátelství, a že ještě
těžší je si je udržet, když se sna-
žíme jít s druhým stejnou ces-
tou. Planety vůní a planety kvě-
tin děti potěšily a na planetě
umělců rozvíjely své umělecké

vlohy. Technici si užili i staveb-
nici Merkur a malé děti si vese-
le pohrály na krásné zahradě. 
Co říct na závěr? Vesmírná ces-
ta se líbila všem. Navíc jsme si
zazpívali, zasmáli se a něco se
naučili – ani to není k zahození.
A těšíme se. Příští rok nás totiž
čeká výprava do světa indiánů.
A co víc? Indiánské tance nás
bude učit opravdová indiánka. 
Nevěříte? Tak to se musíte přijít
podívat. 
Těší se na vás organizátoři Far-
nost Vinoř, Hnutí Focolare, So-
kol a Městská část Praha-Vinoř,
která přispěla dětem na odmě-
ny. Děkujeme všem dobrovol-
níkům (29 osob od 8 do 65 let).

Jménem organizátorů 
Marie Nováková

Na kole do restaurace
U Černínů
U Černínů přicházíme opět
s novým programem, tentokrát
zaměřeným na cyklisty. Restau-
race byla zařazena do progra-
mu Cyklisté vítáni, a to pro nás
znamená jisté povinnosti. Na
zahrádce visí „cyklolékárnička“
s potřebnými náplastmi pro
kola i jejich řidiče. Jsou připra-
veny iontové nápoje i lehká jíd-
la. Máme k nahlédnutí zdejší cy-
klotrasy s nabídkou různých za-
jímavostí a pozoruhodností
v nejbližším okolí. Stojany na

kola jsou o víkendech umístěny
v prostoru parkování pro záso-
bování před vchodem na za-
hrádku, a kdo nemá svůj zá-
mek, půjčíme mu ho. 
Hudba nás provázela od ote-
vření naší restaurace a tuto tra-
dici potvrzuje již 3. ročník Vi-
nořbraní s burčákem, skvělými
víny z Vinných sklepů Lechovi-
ce a cimbálovou muzikou pri-
máše Alexandra Vrábela. Neza-
pomeňte na  sobotu 22. září!
Další oblíbenou tradicí se jistě
stane Vinořský košt, na kterém
vám budeme pravidelně před-
stavovat vína nejen česká
a moravská, ale i zahraniční.
Z černínských hudebních poči-
nů musím zmínit koncert za-
kladatelů legendární kapely
Blue Effect Radima Hladíka
a Vladimíra Mišíka. Takhle na-
třískanou restauraci jsme tu
ještě neměli, všichni návštěvní-
ci věděli, co je čeká, a maximál-
ně si koncert užili. Díky všem.
Na podzim se budeme těšit
také na další legendu 60. a 70.
let – na skupinu George & Bea -
tovens, ve které dodnes excelu-
je místo Petra Nováka Karel 
Kahovec. Všechny akce jsou
pochopitelně doplněny gastro-
nomickými požitky naší restau-
race, ke které patří neodmysli-
telně Cesta pivních znalců se
svými speciály.



V˘bor pro kulturu, prezentaci a archivaci zastupitelstva Mâ Praha–Vinofi

V˘bor pro kulturu 
v první polovinû
roku 2012
BùH ZA VELIKONOâNÍ 
KRASLICÍ

Meteorologové varovali pfied sil-
n˘mi nárazov˘mi vûtry a na ven-
kovním teplomûru by mohl svítit
nápis ZÛstaÀ doma. To jsme si
ov‰em nemohli dovolit my, dob-
rovolní organizátofii z v˘boru
pro kulturu (VPK), ktefií mûli na
sobotu 31. bfiezna naplánovan˘
2. roãník Bûhu za velikonoãní
kraslicí. ZvaÏovali jsme akci od-
volat, neboÈ nás nenapadl ni-
kdo, kdo by v takovém poãasí
chtûl bûhat.

Po krátkém uvaÏování jsme
do‰li ke spoleãnému názoru, Ïe
nemÛÏeme zklamat tfieba jen je-
diného závodníka, kter˘ by pfii-
‰el. Nechali jsme si uvafiit ãaj
(nûktefií i s rumem), a pustili
jsme se do pfiíprav.

V‰ak v centru Prahy se v ten
sam˘ den bûÏel praÏsk˘ pÛlma-
raton tak se nehodilo dûlat 
z VinofiákÛ slabochy...

Vyznaãit dráhy, nachystat me-
daile, stupnû vítûzÛ a vyfouklá

vajíãka pro dûti, aby se zabavily
neÏ sepí‰eme v˘sledky a pfiipra-
víme diplomy…

A vy jste pfii‰li! Vy jste dokon-
ce bûÏeli! A to pro nás byla nej-
vût‰í odmûna. Nebylo vás pfiece
jenom tolik co vloni, tak jsme
nûkteré kategorie  slouãili a nû-
ktefií závodníci mûli moÏnost za-
stoupit více kategorií. VÏdy tu
svou a je‰tû tu vy‰‰í. A tak se sta-
lo, Ïe zlaté medaile v kategoriích
Ïeny a muÏi obdrÏeli juniofii.
Pfií‰tí rok uÏ se to nestane, slibu-
ji odváÏní dospûláci. Juniory
mezi vás nepustíme!

V‰em závodníkÛm gratulujeme
a pfií‰tí rok, t˘den pfied Veliko-
nocemi, opût bûÏíme.

Za VPK
Markéta Kilingerová

30.  DUBEN 2012:
âARODùJNICE  
ANEB âARODùJOVA
OLYMPIÁDA

„Tak zase za rok…“, zaznûlo pfii
louãení v‰ech ãarodûjnic a ãaro-
dûjÛ, jeÏ v loÀském roce absolvo-
vali studium v ãarodûjné ‰kole 
v zahradû ctûnického zámku.

A protoÏe minul˘ rok byl vûno-
ván du‰evnímu vzdûlávání, leto‰-
ní musel b˘t nutnû pojat v duchu
rozvoje fyzického. TakÏe proã ne-
uspofiádat rovnou  olympiádu!

Oãekávan˘ zájem se potvr-
dil, na fotbalovém hfii‰ti, kde se
olympiáda odehrávala, bylo za-
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registrováno více neÏ 180 ma-
l˘ch „ãarozávodníkÛ“, pfiiprave-
n˘ch  plnit jednotlivé ãarodûjné
olympijské  disciplíny.

âarodûjn˘ golf, slalom na
ko‰tûti, praní ãarodûjného prá-
dla, vymetání pavoukÛ, tkaní ob-
fií pavuãiny, stfielba na bránu d˘-
Àov˘m míãem…

Na kaÏdém sportovním stano-
vi‰ti obdrÏel i závodníci  grafick˘
záznam na papírovou medaili 
a pfii úspû‰ném splnûní v‰ech –
celkem jedenácti – disciplín  je
pak ãekala odmûna z rukou nej-
vy‰‰ího ãarodûje.

Zbytek veãera se odehrával 
v duchu klasick˘ch ãarodûjnic.
Po setmûní byl zapálen obrovsk˘
oheÀ, kter˘ pohltil vyrobenou
ãarodûjnici  a s ní i ‰patné lidské
vlastnosti, které dûti spoleãnû
napsaly a vloÏily do její kapsy 
s pfiáním, aby zmizely…

Samozfiejmû se opékaly bufity,
zpívalo pfii kytafie, pilo dobré pi-
vo… A  tak nûktefií  z fiad star-
‰ích pfii ohni setrvali aÏ do ãas-
n˘ch ranních hodin.-

Podûkování za zdafiilou akci
patfií  aktivním ãlenÛm  v˘boru
pro kulturu, jejich externím
spolupracovníkÛm a TJ Sokol  –
Vinofi .

Speciální podûkování pak pat-
fií paní Janû Baãové–Kroftové,
Lucii Dikové a Janû Zacharové,
za námût, v˘tvarnou realizaci 
a zapÛjãení fiady rekvizit. Se stej-
n˘m nasazením se podílely na
realizaci loÀsk˘ch ãarodûjnic. 

Michaela Spûváãková,
pfiedsedkynû V˘boru 
pro kulturu pfii  Mâ 
Praha-Vinofi

V˘bor pro kulturu, prezentaci a archivaci zastupitelstva Mâ Praha–Vinofi

Vinofisk˘ vandráãek

Letos jiÏ potfietí pfiicházeli malí
vandráãci  na start ke ‰kole, aby
se zaregistrovali  a Vinofisk˘ van-
dráãek tak zaãíná patfiit k tradiã-
ním jarním akcím na‰í obce.
Nûktefií z Vás si termín Vandráã-
ka  hlídají a neváhají dokonce
pozvat své  mimovinofiské  ka-
marády, coÏ nás velmi tû‰í.  Le-
tos  nám  také pfii‰lo nûkolik
pochvaln˘ch mailÛ, kter˘ch si
moc váÏíme. Uji‰Èuje nás to, Ïe
na‰e snaÏení má smysl  a  moti-
vuje nás to v‰echny k pofiádání
dal‰ího roãníku.  Vandráãek  je

také pfiíleÏitostí, kdy mÛÏeme
nakouknout za brány spolkÛ,
organizací a farnosti. Letos nám
brány otevfieli a své prostory
propÛjãili vinofi‰tí rybáfii a fotba-
listé, pfiezletiãtí stfielci, vinofiská
farnost a firma Strom Praha a.s.
Chtûli jsme také nahlédnout do
zahrádkáfiské osady, tam jsme se
v‰ak neshledali s pochopením.
Pfiesto se na‰ly dobrovolnice 
z fiad zahrádkáfiÛ a ty pfiipravily
krásné stanovi‰tû „pfiedzahrá-
káfiské“.

Pro diplom do cíle si pfii‰lo 
o nûkolik desítek víc dûtí neÏ 
v pfiede‰l˘ch letech, k ãemuÏ jis-
tû pfiispûlo i pfiíjemné poãasí,
které kvûtnové vandrování do-
provázelo.

Za VPK
Markéta Kilingerová

âERSTVÉ BUCHTY, 
KTERÉ DOSTALY DùTI

NA STARTU, DODALO
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Bývaly doby, kdy v letních mě-
sících řada vinořských občanů,
ale i přespolních mířila za osvě-
žením do okolí rybníka v údo-
líčku nazývaném V Obůrkách
(do začátku 70. let minulého
století). Rybník, vlastně dva,
zvané Malý a Velký, jsou v ma-
lebném prostředí východní čás-
ti Vinoře. Pískovcové skály
a stráně natočené  k jihozápa-
du skýtaly ideální možnosti pro
opalování. Kusu rovného plác-
ku s kvalitní trávou jsme říkali
Líňas (od líného povalování).
O ten býval největší zájem,
a proto si na něm mladá místní
komunita držela vzájemně mís-
ta pro deky. Kdo zaváhal, seděl
na stráni, kde to pomalu klou-
zalo k rybníku. Ze stráně vedly

písčité cestičky do vody Velké-
ho rybníka. V Malém rybníce
jsme se nekoupali, byl velmi
bahnitý. Postupným sesuvem
písku ze stráně se vytvořila pís-
čina, kde to šlo do vody pozvol-
na, takže sloužila k dovádění
dětí a neplavců. Dále od břehu
potom bylo dno bahnité. Pro-
tější břeh tvořila zarostlá sou-
kromá zahrada. Dnes díky ry-
bářskému spolku to tu vypadá
zcela jinak. Další oblíbené rov-
né místo bylo na hrázi rybníka.
To však bylo pro plavce, neboť
kamenitá hráz se svažovala
prudce do vody. Na pískovco-
vých kvádrech koruny hráze,
které krásně ohřívalo slunce,
se to bezvadně opalovalo
i v mokrých plavkách. U stavi-

del bylo eldorádo pro skokany
do vody. Zde se v různých dru-
zích skoků předváděli chlapci
před děvčaty. Směrem od stu-
dánky na to měli dostatečný
rozběh (viz přiložená fota). Na
vrcholu stráně na kraji pole
rostly keře přerušované ostrův-
ky trávy, které se výborně hodi-
ly pro umístění deky zamilova-
ných párů. Nebylo na ně zespo-
du totiž vidět. Kdo se víc styděl,
mohl se posunout dále za stu-
dánku do březového hájku.
Tam ale tolik nesvítilo sluníčko.
Některým to ani nevadilo.
V dřívějších dobách, to vím
z doslechu, býval v části pod vy-
sokou skálou, kde je rovné pro-
stranství, kuželník a šatny. Ve
vytesaném rohu skály bývala
malá dřevěná hospůdka s ob-
čerstvením, tu ještě jako kluk
pamatuji. Koncem 60. let minu-
lého století se s rozvojem vý-
stavby a chybějící hloubkovou
kanalizací začala kvalita vody
v rybníce zhoršovat a koupání
zde bylo již jen pro otrlé. Proto
jsme se začali jezdit koupat do
pískoven vznikajících na pra-
vém břehu Labe. Bylo to pod-
statně dále, ale voda tam byla
průzračná. Tak skončila éra
koupání ve Vinoři!?      

Zavzpomínal si S. Lichtenberg
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YAMAHA Class 
ve Vincentu 
Již pátým rokem pořádáme
u vás ve Vinoři ve Vincentu
kurzy Hudební školy YAMA-
HA, které jsou určeny pro děti
již od čtyř měsíců věku. Vin-
cent nabízí vinořským dětem
– našim žákům a jejich rodi-
čům nejen velice krásné a pro
nás vyhovující prostory k vý-
uce, zázemí herny a využití
dalších prostorů, ale také vel-
mi milou a seriózní spoluprá-
ci, čehož si velmi vážíme. Tra-
dicí 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

Nabídka kurzů
• ROBÁTKA pro děti od 4 do

18 měsíců. Poznávání světa
hudby prostřednictvím sen -
zomotorických zkušeností.

•PRVNÍ KRŮČKY K HUDBĚ I.
pro děti od 18 měsíců do 4
let. Tematické písně, rytmic-
ké hry, elementární hra na
hudební nástroje, pohybové
hry spojené s poslechem
hudby

Kurzy probíhají v pondělí
v KVC Vincent, od června
možnost rezervace místa
v kurzu i pro nové žáky.

Informace, rezervace: 
Zuzana Bartošová
tel.: 732655396
e-mail: zubasa@seznam.cz
Navštivte naše internetové
stránky www.yamahaskola.cz,
kde najdete více informací
i ukázky z hodin.

Výuka hudebních 
nástrojů – Hudební
škola Pavel Hokr
Od září bude opět ve Vincentu
pokračovat výuka hry na kla-
vír. Nově bude nabídka rozší-
řena i o další nástroje – zobco-
vou flétnu a hoboj. Termíny
výuky budou zachované z mi-
nulého školního roku, tedy
úterý a čtvrtek během celého
odpoledne. Pokud bude zájem,
bude také otevřena i výuka na
akustickou a elektrickou kyta-
ru. Vyučovat bude učitel hu-
dební školy Pavla Hokra, kde
se učitelé snaží především
o to, aby hraní děti (resp. i do-
spělé) bavilo. Nekladou si za
cíl vytvořit z každého virtu-
osa, ale aby si každý byl scho-
pen zahrát to, co ho baví. Pís-
ničky a skladby si každý může
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vybírat sám a úkolem učitele
je zvolit způsob, jak písničku
zahrát, aby to dotyčný klavíris-
ta či flétnista zvládl. Hraní na
nástroj je bráno jako koníček.
Mladší začátečníci nehrají
z not, v případě klavíru mají
písničku zapsanou v písme-
nech, přičemž na klávesách
mají položený lísteček s popi-
sem klapek. Díky tomuto způ-
sobu si úplní začátečníci již na
první hodině zahrají písničku.
Sice pomalu, jedním prstíkem,
ale zní to už jako ta písnička.
Děti získají dobrý pocit, že už
dovedou zahrát například
Běží liška k Táboru, a to je dál
motivuje.
Menší děti většinou chtějí hrát
lidovky, později si pak vybíra-
jí například písničky od Uhlíře
a Svěráka. Starší děti už mívají
svoje oblíbené interprety,
v minulých letech například
přišla vlna zájmu o skladby,
která zpívá Aneta Langerová
nebo Ewa Farna. Díky Shreko-
vi je hodně žádaná písnička
Hallelujah nebo z filmu Tita-
nic píseň My Heart Will Go
On, které se na hudební ná-
stroj dají zahrát poměrně
snadno. Samozřejmě jedno-
dušší formou, než známe z ori-
ginálu, ale i tak konkrétně
tyto skladby vyzní hezky. Kla-
víristi i flétnisti se občas s uči-
telem domluví, že zkusí hrát
i nějakou klasiku. Hrát vážnou
hudbu je obtížnější, proto část
dětí, když zjistí, že musí vyna-
ložit větší úsilí, zůstane pouze
u písniček, které se zvládnou
naučit s menší námahou. Pro
některé děti je vážná hudba
naopak výzvou a při výuce se

věnují hlavně klasickým
skladbám a písničky hrají jen
pro odpočinek. Záleží na kaž-
dém, jaký žánr ho baví, kolik
času věnuje cvičení doma
a jak mu to celkově jde.
Několikrát do roka můžou děti
i dospělí vystoupit na koncer-
tech. Každý zahraje pár skla-
deb nebo písniček, které se mu
daří nejlépe. Koncertují i nej-
menší děti, které hrají třeba
jen pár měsíců. Hrají například
Kočka leze dírou, na klavír jen
jedním prstem vyťukávají me-
lodii. Sklidí potlesk – a právě
úspěch na koncertě bývá vel-
kou motivací pro další hraní.

Pavel Hokr

Taneční škola HIT
Již druhým rokem probíhají
v Bublině Tanečky pro nej-
menší a Moderní tance pro
děti ze ZŠ.
Tanečky jsou pro děti od 3 let,
ale v Bublině máme výjimku.
Protože většina dětí je „před-
školkových“, zařadily se
úspěšně do kroužku i děti
2,5leté. Tanečnice si s sebou
nosí kamaráda-plyšáka a hlav-
ně taneční sukni, která se hod-
ně točí. 
Na Tancích pro větší děti tan-
číme většinou „latinu“, ča-ču,
sambu, jive, ale letos připra-
vujeme na vystoupení tango
a kankán. Tanec je vhodný
pro každého. Je to pohyb, kte-

rý se můžete učit v každém
věku. Především u dětí se ne-
násilně rozvíjí pohybové
schopnosti, které dnes většině
tolik chybí.
Výuku vede profesionální ta-
neční mistrová Hana Jozová
Dluhošová, která má přes 10 let
zkušeností s výukou tance pro
děti. www.tanecniskola-hit.cz

Hana Jozová Dluhošová

Cvičení Šikulové 
Šikulové 1.: pátek 9.00–9.45
pro chodící děti 1–2 roky
v doprovodu rodičů 
Šikulové 2.: pátek 10.00–10.45
pro děti 2–3 roky v doprovo-
du rodičů
Jedná se o skupinové cvičení
plné básniček a písniček se za-
měřením na poznávání a vní-
mání svého těla, zlepšení cel-
kové koordinace a motoriky
u dětí, prevenci plochých no-
hou a vadného držení těla.
Dále kolektivní hry a využití
různých sportovních a rehabi-
litačních pomůcek, senzomo-
torická cvičení. Vše hravou
a zábavnou formou. 
Šikulové 3.: pátek 11.00–11.45
pro děti 3–6 let
Skupinové cvičení se zaměře-
ním na úpravu svalových dys-
balancí, posílení hlubokého
stabilizačního systému, akti-
vaci nožní klenby, prevenci
plochých nohou a vadného 
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držení těla. Cílem je zlepšení
celkové koordinace, motoriky
a vnímání těla u dětí. Dále ko-
lektivní a senzomotorické hry,
škola zad, využití různých
sportovních a rehabilitač-
ních  pomůcek. Vše samozřej-
mě hravou a zábavnou for-
mou. Účast rodičů není nutná,
ale je vítaná. Obsazenost max.
10–12 dětí. 
Kurzy vede fyzioterapeutka
GabrielaVálková.
Cvičení pro děti začne v pátek
14. září 2012.

Gabriela Válková

Kurz břišního tance 
Přijďte se uvolnit a pobavit na
hodiny břišního tance! Za do-
provodu exotické hudby si za-
tančíte ve stylu orientálních
princezen, zároveň si zlepšíte
držení těla, koordinaci a ply-
nulost svých pohybů. Tanec
navíc blahodárně působí na
mysl. Kurzy vede lektorka Ive-
ta. Začínáme 17. září 2012!
Kontakt: Iveta Macháčková,
www.nawarshark.cz, info@na-
warshark.cz, tel.: 728 663 945

Zumba pro děti i dospělé
Opět jsem si uvědomila, jak je
velmi důležitý výběr zájmové-
ho kroužku a také člověka,
který kroužek vede. Cítím vel-
kou zodpovědnost za to, co
a jakým způsobem předávám
dětem v době mých hodin.

Mým cílem je, aby děti v ja-
kémkoliv věku neztrácely
spontánní vyjadřování se,
abych posílila jejich sebeúctu
a pomohla jim v sobě objevit
vnitřní touhu dělat věci, které
jim přináší radost, a vnitřní
sílu skrze uvědomění, že
pouze já sám můžu být sobě
tím nejlepším rádcem v jaké-
koliv životní situaci. Toto
všechno se snažím učit skrze
otevřenou komunikaci, napo-
jení se rytmicky na různé sty-
ly hudby, poslouchání svého
těla a svého srdce skrze pohyb
a radost z něj. Na mých hodi-
nách se děti samozřejmě i po-
řádně zapotí, naučí se koordi-
naci, několik základních zum-
ba stylů, posílí si a protáhnou
celé tělo, a to vše navíc před-
vedou na různých regionál-
ních akcích. Od září opět začí-
náme – rozvrh se bude vytvá-
řet během prvních dvou
týdnů v září, proto pokud bu-
dete mít zájem vědět o něm
jako první, pošlete mi e-mail

na primazumba@gmail.com,
a já vás zařadím do databáze
potenciálních zájemců. Sleduj-
te i naše stránky www.prima-
zumba.cz, kde se dozvíte více,
a to i o dospělácké zumbě! Dě-
kuji Vincentu za pozitivní pří-
stup, úžasné zázemí a bezpro-
blémovou komunikaci. 

Lucie Burdová

Jazykové kurzy
Od září 2012 budou v KVC Vin-
cent pokračovat jazykové kurzy
anglického, německého a ital-
ského jazyka. Nabídka kurzů
bude uveřejněna koncem srp-
na a začátkem září na webo-
vých stránkách KVC Vincent:
http://praha-vinor.cz/kvc.htm.

Kroužek malování

Začíná od září 2012 v Kultur-
ním a vzdělávacím centru Vin-
cent. 
Tvořivá práce, různé malířské
a výtvarné techniky, hravou
formou rozvoj dětské fanta-
zie. Odborné vedení a výuka
malování a kreslení. Během
roku se budeme zaměřovat
i na vyrábění související se
svátky, jako jsou Vánoce či Ve-
likonoce, s obyčeji a jinými ru-
kodělnými dovednostmi.
Kroužky budou probíhat kaž-
dý týden, a to ve středu (před-
běžně v intervalu mezi 13–16
hod.), začínáme 12. září 2012.
Délka trvání: 90 min. (2 vy-
učovací hodiny). 
Cena: 80,- Kč – týden, platba
vždy na pololetí.
V ceně nejsou zahrnuty papí-
ry, kartony, ostatní věci na vy-
rábění – jako je např. batiková-
ní apod., nejedná se o velkou
částku, bude vždy vyčíslena
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k úhradě 1x za půl roku (max.
200,- Kč za půl roku).
Základní malířské potřeby si
každý opatří sám, seznam věcí
vám předám při zahájení, jed-
ná se o klasickou výbavu: tem-
pery, vodovky, křídy, štětce
apod. Zájemci od 1. do 9. třídy,
v případě zájmu i starší žáci.

Těším se na vás.
Renata Zunová
tel.: 737 195 776, e-mail: 
RenataZunova@seznam.cz

Pilates od října 2012
Cvičení je vhodné pro všech-
ny věkové kategorie.
Velmi vhodné je cvičení pro
„novopečené“ maminky, které
touží po porodu po pevnějším
bříšku a trpí bolestmi zad, kte-
ré jsou způsobeny jak všemi
tělesnými změnami během tě-
hotenství a po porodu, tak
především od nošení dítka na
rukou. Cvičením lze také
předcházet bolestem kloubů
nebo inkontinenci, kterou trpí
hlavně po porodu velké pro-
cento i mladých žen. Také lze
posilováním pánevního dna
vylepšit sexuální život.
Cvičí se v pohodlném oděvu,
bez obuvi, ke cvičení se pak
používá ručník k podložení
hlavy, případně různé pomůc-
ky. Ve Vincentu máme k dispo-
zici pilates copy a malé over-
bally.

Radana Štorkánová

Kickbox a sebeobrana
Kdy: Od září 2012, vždy v úte-
rý a ve čtvrtek, všichni mladí
bojovníci a bojovnice jsou sr-
dečné vítáni.  

Co vás čeká: Naučíme se zá-
kladním 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.
Pokud budete mít jakékoliv
otázky, kontaktujte mě na 
e-mailu: pvajner@seznam.cz.

Budu se těšit.
Petr Vajner, instruktor kurzu

Běh naděje

V sobotu 16. června jsme
uskutečnili ve Vinoři již třetí
ročník humanitární akce Běh
naděje. Startovalo se ve Ctě-
nickém háji. Trasa vedla les-
ní a polní cestou na fotbalo-
vé hřiště v Miškovicích, kde
byl doprovodný program pro
děti. Vybranou částku 
1 320,- Kč jsme poslali na
účet České lékařské společ-
nosti J. E. Purkyně na vý-
zkum rakoviny. 
Děkujeme všem účastníkům.

LETNÍ PROVOZ 
KNIHOVNY 

KAŽDÉ SUDÉ ÚTERÝ 
V ČERVENCI A V SRPNU

2012

10. 7. od 17.00 do 19.30 
24. 7. od 17.00 do 19.30 
7. 8. od 17.00 do 19.30 

21. 8. od 17.00 do 19.30

Vážení čtenáři, chtěla bych vás
upozornit na rozšíření kni-
hovnického programu o licen-
ci na automatické posílání
upomínek e-mailem. Vzhle-
dem k omezenému provozu
o letních prázdninách začne
tento program fungovat 
od 7. září 2012. 

S přáním krásného léta Moni-
ka Lichtenbergová

VINCENT, VINOŘSKÉ KULTUR-
NÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM 
Opočínská 364,
190 17 Praha-Vinoř

Kontakt: Vít Mokrý, ředitel
tel.: 286 851 181, 720 513 756
e-mail: vincent@praha-vinor.cz



Ze života 
školy

Hodnocení školního roku
– využívali jsme k plné spoko-
jenosti celý dostavěný a opra-
vený areál školy, podruhé
jsme měli v prvním ročníku
tři paralelní třídy, rozšířený
provoz školní družiny zatím
uspokojil všechny zájemce. Ve
školce byly od září otevřeny
další dvě třídy (celkem 7),
umístili jsme všechny vinoř-
ské děti, na rok 2012/13 byly
přijímány pouze děti z Vinoře,
nedostalo se zatím na několik
tříletých. V současnosti se
upravují dvě třídy ZŠ v prv-
ním patře budovy na vinoř-
ském náměstí, kde budou od
září dvě první třídy. Ve stavu
projektu je půdní vestavba
čtyř učeben v hlavní budově
školy. Pro děti bylo ve škole
otevřeno 35 kroužků různého
zaměření. Zapojilo se přes
500 dětí (některé děti navště-
vovaly více kroužků). Školní
výuka byla pestrá, kromě kla-
sického učení pracovaly děti
v různých projektech, navště-
vovaly divadla a jiné výukové
pořady, zúčastnily se úspěšně
mnoha sportovních soutěží,
absolvovaly celou řadu výletů
a zájezdů. Podařilo se i uspo-
řádat lyžařský výcvikový kurz
ve Strážném v Krkonoších.
Akcí bylo hodně, zájemcům
jako obvykle doporučujeme

navštívit webové stránky ško-
ly na adrese www.zsvinor.cz,
kde je činnost školy podrobně
zaznamenána včetně komen-
tářů a fotodokumentace.

Výhled na další školní rok
– budou opět otevřeny tři prv-
ní třídy po cca 25 dětech,
v druhém i třetím ročníku zů-
stanou pro další školní rok
ještě také tři třídy, se spoje-
ním budoucích třeťáčků se po-
čítá definitivně v dalším škol-
ním roce. Současné páté třídy
se spojovat nebudou, v každé
zůstane přibližně 20 dětí. Bu-
deme mít 18 tříd (o dvě více
než vloni), počet dětí by měl
stoupnout na 420 (letos 367).
Výuku zajišťují kvalifikovaní
učitelé. Problémy mohou na-
stat trochu ve školní družině,
kde ani vloni navýšená kapa-
cita na 150 dětí nemusí stačit.
Ve výuce budeme pokračovat
dále podle našeho školního
vzdělávacího programu, zprá-
vy budeme průběžně publiko-
vat na internetu. 

Zahájení nového školního
roku – bude v pondělí 3. 9.
2012 v 8.00. Prvňáčky přivítá-
me v prostorách školní jídel-
ny, ostatní děti ve svých tří-
dách. Rozdělení prvňáčků do
tříd spolu se seznamem po-

třebných pomůcek je zveřej-
něno na internetových strán-
kách školy.

Sport – na jaře se uskutečnilo
několik florbalových a fotbalo-
vých utkání proti okolním ško-
lám. XXVIII. ročníku Běhu
osvobození Vinoře ve Ctěnic-
kém háji se zúčastnilo 102 dětí
z pěti škol. Ze šesti kategorií
jsme letos dokázali zvítězit
pouze v jedné. Několika úspě-
chů jsme dosáhli i v Poháru
rozhlasu v lehké atletice. Vý-
sledky jsou na webu školy
v Mimovýukové aktivity/Sport.
Několik žáků z našeho bad-
mintonového kroužku vybojo-
valo medaile v krajském pře-
boru, nejlepší se zúčastnili
i mistrovství republiky – zisk
jedné bronzové medaile. Za
pozornost určitě stojí také ob-
rovský sportovní projekt:
Olympiáda dětí a mládeže Vi-
noř 2012 – průběh kopíroval
skutečné olympijské hry, re-
portáž byla i v televizi.

Edukační program
k LOH Londýn 2012 
pořádaný Českým
olympijským výborem
pro žáky základních škol
V pátek 11. 5. 2012 se 38 vy-
braných žáků naší školy, kteří
se zajímají o olympijské dění,

Ze života školy
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Ze života 
školy

zúčastnilo akce pořádané ČOV
v rámci kampaně Žijeme Lon-
dýnem. Společně jsme dorazili
před 9.00 hod. na holešovické
Výstaviště, kde v prostorách
Průmyslového paláce proběhla
nejprve hodinová beseda mo-
derovaná Petrem Svěceným,
jejíž motto znělo: Každý
může být vítězem. Vyslechli
jsme si zajímavé osudy lidí,
kteří přes nejrůznější obrovské
obtíže dokázali, že jít si za
svým cílem může skutečně kaž-
dý. Např. cyklista Jiří Ježek, kte-
rý přišel v 11 letech o nohu,
vyhrál Paralympiádu. Mimo
sportovní dění to byl např. če-
ský vynálezce očních čoček
Otto Wichterle, jehož ani ob-
rovské zdravotní komplikace
v dětství, kdy mu lékař předpo-
vídal rok života, neodradily od
vytouženého cíle. 

Osobně si s dětmi popovídala
olympijská vítězka – běžkyně
na lyžích Kateřina Neumanno-
vá, která teprve v 15 letech
propadla kouzlu běhu na ly-
žích. Po mnoha medailích
z nejrůznějších šampionátů
zís kala až ve svých 33 letech
v italském Turíně tu nejcenněj-
ší zlatou olympijskou medaili. 

V další části programu si vybra-
né děti zasoutěžily na zařízení
X-BOX Kinect s Usainem Bol-
tem a snažily se překonat jeho
světový rekord v běhu na
100 m. Nejlépe za všech se
s tím poprali Honza Špaňhel
(8. tř.) a Kuba Tomek (6. B),
kteří předvedli dva nejrychlej-
ší časy a porazili i soutěžící
z ostatních škol. Honza jako
úplně nejrychlejší postoupil do
celkového finále. Oba dva kluci
spolu s Terkou Holečkovou 
(9. tř.), Kubou Kodešem (7. tř.)
a Míšou Koštýřem (5. A) soutě-
žili ještě ve vědomostním
olympijském kvízu, v němž se
dlouho drželi velmi slušně, ale
celkové vítězství si nakonec od-
nesla slečna z jiné školy.

Ve venkovních prostorách Vý-
staviště jsme byli na závěr do-
poledne svědky otevření výsta-
vy velkoformátových fotografií
našich olympioniků, z nichž ně-
kteří zavítali mezi děti i osobně.
O svých pocitech nebo aktuální
trenérské práci promluvili krát-
ce kanoista Martin Doktor, dvoj-
násobný olympijský vítěz z At-
lanty 1996, desetibojař Tomáš
Dvořák, bronzový medailista
z Atlanty 1996, veslařka Mirka
Knapková, mistryně světa i Ev-
ropy a česká olympijská naděje
pro LOH Londýn 2012, a oště-
pař Petr Frydrych, svěřenec
trojnásobného olympijského ví-
těze Jana Železného.
Všichni zúčastnění rozdávali vel-
mi ochotně své podpisy (viz fo-
tografie Tomáše Dvořáka se Šár-
kou Nečekalovou, Standou Piště-
kem, Kubou Tomkem, Petrem
Štěpánkem a Filipem Findej-
sem) a občas i zcela kamarádsky
prohodili s dětmi pár slov.

Na úplný závěr nastoupily děti
do historického londýnského
červeného „doubledeckeru“,
který celou kampaň „Žijeme
Londýnem“ již rok provází. Vě-
říme, že si všichni celou akci
podpořenou nádherným počasí
užili a že heslo „Každý může
být vítězem“ nebude pro ně
znít jako nějaká prostá fráze.

Za doprovod Petra Cittová a 
Eva Titěrová
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Olympijský rok 2012
jsme oslavili 
Olympiádou dětí 
a mládeže
Zeptáte-li se kohokoli z dětí
naší školy, co se to vlastně
v letošním roce 2012 v oblasti
sportu děje, bude odpověď ve
většině případů úplně stejná:
„V Londýně se přece konají
Letní olympijské hry, to je jas-
né. Všichni nejlepší sportovci
z celého světa budou bojovat
o olympijské medaile.“ A hned
vzápětí děti pokračují: „My
jsme se o tom ve škole letos
hodně bavili, zúčastnili jsme
se různých akcí, kde jsme
mohli dokonce naše minulé
i současné olympioniky vidět
na vlastní oči.“
A budou mít rozhodně prav-
du. Naše škola se v průběhu 
2. pololetí seznamovala pro-
střednictvím jednotlivých akcí
s nádhernými myšlenkami
olympismu, s historií i součas-
ností olympijských her a ce-
lým olympijským hnutím. Děti
postupně pochopily slova
francouzského barona Pierra
de Coubertina, zakladatele
moderních olympijských her,
že „není důležité vyhrát, ale
zúčastnit se“.
Vše se rozběhlo po Velikono-
cích. Nejprve proběhla velká
tisková konference pro všech-
ny žáky školy. Sešli jsme se
v tělocvičně ZŠ, abychom se
vůbec všichni někam vešli. To
nás bylo (včetně kompletního
učitelského sboru) skoro 400.
Děti získaly informace o tom,
že se svolením Českého olym-
pijského výboru budeme pořá-
dat Olympiádu dětí a mládeže

Vinoř 2012. A pak už se roz-
běhlo vše na plné obrátky.
Předsedové tříd si vylosovali,
který stát bude jejich třída re-
prezentovat. Vybrali jsme
z každého světadílu nějaké zá-
stupce, abychom propojili celý
svět. Jen Antarktidu nikdo ne-
reprezentoval, je tam skutečně
moc zima! Průběžně si děti za-
čaly vytvářet státní vlajky
svých zemí, malé vlaječky pro
slavnostní nástup, hledaly ve
svých dětských pokojích vhod-
né plyšové maskoty, vyráběly
si dresy, rozdělovaly si jednot-
livé funkce. Někdo se zapsal
do sportovních disciplín, jiní
se uplatnili ve funkci noviná-
řů, masérů nebo fotografů.
A také se začaly připravovat
olympijské medaile. Kde jinde
než ve školní keramické dílně
paní učitelky Adély Kocmano-
vé. Návrh medaile vytvořila
a zvítězila s ním v celoškolní
soutěži Julie Řičářová z 8. tří-
dy. A děti se mohly pod vede-
ním paní učitelky pustit do
práce. Ta rozhodně nebyla jed-
noduchá, vždyť nakonec bylo
vytvořeno téměř 200 ks me-
dailí!!! A dopadlo to na jednič-
ku s hvězdičkou!!! Také o po-
době diplomu se rozhodovalo
v soutěži. Děti vytvářely nej-
různější krásné návrhy a nako-
nec byl vybrán diplom navrže-
ný Zuzanou Medičovou z 2. tří-
dy. Již jsme podle něj chtěli
nechat vytisknout opět 200
kusů, ale bohužel tisk by stál
hodně peněz. Přijali jsme pro-
to nabídku z Českého olympij-
ského výboru a získali jsme
krásné diplomy přímo od
nich. Zuzky návrh jsme ale sa-

mozřejmě ocenili pěknou kni-
hou. Firma Jan Diviš Zahrad-
nictví nám jako dar vytvořila
pro všechny zlaté medailisty
vavřínové věnce, bez kterých
olympijští vítězové rozhodně
nemohou odejít ze stupňů ví-
tězů. Bylo jich přes 50 kusů
a byly krásné. Pouze vavřín
nahradila myrta, která je přeci
jen lépe dostupná. S darem
jsme jako již po několikáté
mohli počítat i z vinořské fir-
my Stavebniny Václav Dlabač.
Využili jsme totiž při nástupu
polystyrenové desky, které vý-
borně posloužily jako cedule
s názvem každého nastupující-
ho státu. I ti nejmenší sportov-
ci je pěkně unesli. Nápisy na
ně vytvořila svým šikovným
rukopisem paní ředitelka MŠ
Přezletice Míša Spěváčková.
A náš organizační výbor a uči-
telský sbor také nezahálel.
Každý olympionik dostal vy-
tvořenou akreditační kartičku,
připravovali jsme startovní lis-
tiny, zdobila se tělocvična pro
slavnostní nástup, navlékali
jsme ozdobné trikolory do me-
dailí a spoustu dalších a dal-
ších drobností, které postupně
do sebe všechny zapadly
a mohlo vše proběhnout. Cel-
kové ozvučení tělocvičny zajiš-
ťoval po celou dobu Josef Vla-
sák ze 7. třídy a děvčata z 9. tř.,
Lucie Brožová a Tereza Holeč-
ková, napsala na závěr všech-
ny diplomy. 
A již se nám rozběhly různé
akce. Začátkem května se vy-
braní zájemci zúčastnili celo-
republikové kampaně Žijeme
Londýnem, kde měli jedineč-
nou možnost setkat se se sku-

28



tečnými sportovci, kteří se ně-
kterých LOH zúčastnili nebo
se letošních LOH v Londýně
právě zúčastní.
Den před samotnou dětskou
olympiádou, ve čtvrtek 31. 5.
2012, proběhl v prostorách
školy Projektový den k LOH
Londýn 2012. Během tohoto
tvořivého dopoledne se samo-
zřejmě neučilo, ale přesto
všechny děti s nadšením pra-
covaly a zapojily se do jednot-
livých pracovních skupin. Děti
zjišťovaly nejrůznější zajíma-
vosti z historie i současnosti
her, ze života sportovců, z ob-
lasti fyzikálních zákonitostí
sportovních disciplín, pátraly
po tom, kde leží v Londýně
jednotlivá sportoviště a stadi-
ony, vyhledávaly nejrůznější
lidské rekordy v oblasti spor-
tu, ztvárňovaly formou poezie
i prózy olympijské myšlenky
a pocity sportovců. Během do-
poledne absolvovali všichni
dvě besedy. Jedna byla na
téma Doping ve sportu a poví-
dat o této problematice přišel
přímo z Antidopingového vý-
boru ČR Mgr. Michal Polák.
Děti se hodně ptaly, téma bylo
pro ně velmi zajímavé a netra-
diční. Druhá beseda byla ještě
živější, přišel mezi nás redak-
tor z deníku Sport Martin Ha-
šek, který jako novinář již ně-
kolik olympiád absolvoval.
Tentokrát neměla beseda kon-
ce, otázky padaly jedna za dru-
hou, děti zajímalo všechno.
Byli jsme i svědky krátkého
improvizovaného rozhovoru,
který pan Hašek udělal s Hon-
zou Havlenou z 9. tř.,  nejlep-
ším sportovcem školy.
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A pak přišlo velké finále v po-
době Olympiády dětí a mláde-
že Vinoř 2012. V pátek 1. 6. na
Mezinárodní den dětí pro 
4.–9. třídu, v úterý 12. 6. pro
1.–3. třídu (podrobněji v dal-
ším článku).
Poslední připomínkou blíží-
cích se LOH Londýn 2012 byl
pro několik zájemců Olympij-
ský běh, který ve středu 20. 6.
2012 pořádalo Trojské gymná-
zium u trojského kanálu na Vl-
tavě. I tady si děti náramně
užívaly, soutěžily v orientač-
ním běhu, střílely ze vzdu-
chovky, vyzkoušely slack-line
(chůzi po nataženém speciál-
ním laně), jezdily na koloběž-
kách. Starší z nich lezly na ho-
rolezeckou stěnu, zkusily jíz-
du na kajaku na klidné Vltavě
a na závěr sjezd divoké vody
v závodním kanálu na raftech.
A nyní se již můžeme jako
správní sportovní nadšenci tě-
šit na skutečné LOH, které za-
čnou v Londýně.

Olympiáda dětí 
a mládeže Vinoř 2012
pro 4.–9. třídy 
V pátek 1. 6. 2012 v 8.00 ráno
vše začalo…
…4.–9. třídy se sešly v hledišti
tribuny školní tělocvičny, vlaj-
konoši měli připravené vlajky,
všichni sportovci se oblékli do
vyrobených dresů, maskoti byli
také v pohotovosti a již se jen
netrpělivě a s napětím čekalo…
Zazněla oficiální znělka Olym-
piády dětí a mládeže a na
prázdnou plochu nastoupili
k úvodnímu krátkému vystou-
pení členové školního divadla
Housle na stromě a bubeníci

z řad dětí  naší školy. Předved-
li krásný pohybově hudební
program na melodii We Will
Rock You otextovanou Vikto-
rem Radičem a zrepovanou Ja-
kubem Hozou (oba z 8. třídy).

S potleskem všichni opustili
plochu a mohl začít slavnostní
nástup. Abecedně byly před-
stavovány státy, které zastu-
povaly jednotlivé světadíly.
Austrálie (5. A), za Asii Čína
(5. B), za Afriku Keňa (6. B), 

poté dvě sportovní velmoci
z Evropy – Německo (6. A)
a Rusko (4. tř.), dále za Ame-
riku Spojené státy americké
(8. tř.) a na závěr pořadatel-
ská země opravdových Letních
olympijských her v Londýně
2012 – Velká Británie (7. tř.)
a pořadatelská země naší
Olympiády dětí a mládeže Vi-
noř 2012 – Česká republika
(9. tř.). Všichni postupně schá-
zeli po stranách hlediště na
plochu tělocvičny, doprovázeni
obrovským potleskem všech
přihlížejících. V čele státu šel
sportovec nesoucí ceduli s jeho
názvem. 



Slavnostní zahájení pokračo-
valo…
Byla představena oficiální de-
legace v čele s prezidentkou
organizačního výboru dětské
olympiády Evou Titěrovou,
dále ředitel školy Alfred Teller
a vzácný host – starosta Vino-
ře pan František Švarc. Všich-
ni pronesli úvodní proslovy
a pan starosta prohlásil: „PO-
VAŽUJI TÍMTO OLYMPIJSKÉ
HRY DĚTÍ A MLÁDEŽE VINOŘ
2012 ZA ZAHÁJENÉ!“

Za zvuku žesťů v podání tria
ze ZUŠ Ratibořická procházely
před nastoupenými státy vlaj-
kové čety z řad sportovců, kte-
ří nesli státní vlajku a vlajku
ČOV, s jehož svolením celé hry
probíhaly. Vlajky byly za zvu-
ku olympijské hymny vztyče-
ny. V 8.30 hod. se přistoupilo
k zapálení ohně naší dětské
olympiády. Zástupci států se
rozmístili před všemi sportov-
ci a z rukou paní učitelky Jany
Kubcové, strážkyně našeho
ohně, přebírali jeden po dru-
hém štafetu s ohněm, který
nakonec Oliver Medič z 9. tří-
dy skutečně zapálil. Celý prů-
běh doprovázel potlesk všech
sportovců, děti si tento oka-
mžik velmi užívaly.
V tuto chvíli došlo i na malé
překvapení pro všechny olym-
pioniky. Malí spolužáci ze 
3. tříd vypustili z tribuny sym-

bolické bílé holubice míru v po-
době bílých balonků z kampa-
ně Žijeme Londýnem. Balonky
však nedoletěly až mezi spor-
tovce, ale děti je přivázaly na
zábradlí hlediště. Tam zůstaly
až do konce olympiády.
Na závěr celého zahájení zazně-
la v podání tria Kristýna Vaňko-
vá, Lucie Remenárová, Karolína
Boudová z 9. třídy nádherně
zazpívaná státní hymna České
republiky. Pro všechny přítom-
né to byl opravdu velmi emo-
tivní zážitek.
…a zahajovací ceremoniál byl
u konce!!!
V druhé části příjemného do-
poledne se vrhli olympionici
postupně do všech sportov-
ních disciplín, které je čekaly
a do kterých byli přihlášeni.
Nejprve to byla atletika. Sprin-
teři a skokani do výšky zůstali
v tělocvičně, hod kriketovým
míčkem probíhal na fotbalo-
vém hřišti Sokola Vinoř, vrh
koulí a skok daleký na našem
školním hřišti. 

Po tomto úvodním bloku ná-
sledovala pro dívky gymnasti-
ka – prostná s povinnými i ne-
povinnými prvky, pro kluky to-
lik očekávaný fotbalový turnaj.
Závěrečný blok dětské olym-
piády byl ve znamení badmin-
tonu a stolního tenisu. Oba
sporty probíhaly v tělocvičně
a bylo se na co dívat (výsledky

a foto v samostatném článku).
Okolo 13.00 bylo dobojováno
a děti odešly na zasloužený
oběd. Organizační tým zpraco-
vával výsledky, připravoval
diplomy, medaile, drobné
ceny a nechyběly ani krásné
vavřínové (myrtové) věnečky
pro vítěze. 

A byl tu závěrečný ceremoniál…

I malí sportovci 
z 1.–3. tříd si užili
Olympiádu dětí 
a mládeže Vinoř 2012 
Stejně jako jejich starší spolu-
žáci ze 4.–9. tříd, sešli se také
naši nejmenší sportovci z 1.–3.
tříd na své Olympiádě dětí
a mládeže Vinoř 2012.
Vše vypuklo v úterý 12. 6.
2012 v 8.00 ráno.
Děti přišly v tento den do ško-
ly již hned po jejím otevření
a s nadšením pospíchaly do
svých tříd. Oblékly se do dre-
sů, připravily si vytvořené vla-
ječky a maskoty, vlajkonoš
z každé třídy se chopil vlajky
svého státu a společně s paní
učitelkami vyrazily do tělo-
cvičny, kde obsadily v hledišti
místa pro ně určená. 
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V úvodu zazněla oficiální znělka
Olympiády dětí a mládeže a ná-
sledoval úvodní program školní-
ho divadla Housle na stromě, po
jehož skončení následoval stej-
ně jako u starších dětí slavnostní
nástup. Abecedně byly předsta-
vovány státy, které postupně
scházely z hlediště na plochu.
Austrálie (3. A), za Asii Čína
(2. C), za Afriku Keňa (1. B), za
Evropu – Německo (2. A)
a Rusko (1.A), dále za Ameriku
Spojené státy americké (3.
B) a na závěr pořadatelská
země opravdových Letních
olympijských her v Londýně
2012 – Velká Británie (2. B)
a pořadatelská země naší Olym-
piády dětí a mládeže Vinoř 2012
– Česká republika (1. C).  

Slavnostní zahájení pokračova-
lo představením oficiální dele-
gace a projevy. Olympijské hry
byly zahájeny. Za zvuku hous -
lové fanfáry procházely před
nastoupenými státy vlajkové
čety, které nesly státní vlajku
a vlajku ČOV. Vlajky byly za
zvuku olympijské hymny vzty-
čeny. V 8.30 byl zástupcem z ČR
(1.C) za pomoci Martina Sýkory
zapálen olympijský oheň. 

I pro malé sportovce bylo při-
praveno překvapení – vypuště-
ní bílých holubic v podobě 
bílých balonků, které si malí
sportovci odnesli na závěr
domů. Českou státní hymnu
nám na ukončení slavnostního
nástupu zazpívaly děti ze 3. B
pod vedením paní učitelky Ko-
níčkové a celý ceremoniál byl
u konce.
V druhé části dopoledne se vrh-
li olympionici do připravených
sportovních disciplín.
Nejprve to byla atletika. Všech-
ny státy postupně prošly třemi
disciplínami. Skok daleký a hod
kriketovým míčkem probíhaly
na venkovním hřišti, a přestože
bylo po nočním dešti trochu
mokro a chladno, děti byly na
vše dobře připravené. Sprint
mezitím vypukl v tělocvičně
a na všech stanovištích začalo
opravdové závodění. 
Státy-třídy se střídaly podle
předem připraveného harmo-
nogramu a ten, kdo odběhal,
odházel a odskákal, mohl si na
chvilku odpočinout. Ale jen pár
minut, neboť v druhé části do-
poledne byla na programu pro
děvčata ještě gymnastika na ko-
berci v tělocvičně a kluci šli
hrát fotbalové zápasy na školní
hřiště. 

Okolo 12.00 bylo dobojováno
a děti odešly na oběd. Organi-
zační tým zatím zpracoval vý-
sledky,  připravil diplomy,

medaile,  drobné ceny a ani
tady nechyběly krásné vavří-
nové (myrtové) věnečky pro
vítěze, které nám jako dar při-
pravilo radonické Zahradnic-
tví Divišovi. 
Na závěrečný slavnostní cere-
moniál nastoupili sportovci
opět na plochu tělocvičny,
všichni se pohodlně usadili,
neboť vyhlašování všech disci-
plín zabralo trochu více času
a nohy přeci jen už byly po ná-
ročných bojích unavené. Na
stupně vítězů vystoupalo po-
stupně 24 zlatých, 24 stříbr-
ných a 24 bronzových medai-
listů. Ti obdrželi krásné me-
daile z keramické dílny paní
učitelky Kocmanové, diplomy
přímo od Českého olympijské-
ho výboru a všichni sportovci
si odnesli drobné pozornosti
z celorepublikové kampaně
Žijeme Londýnem. Olympijští
vítězové odcházeli podle tra-
dice ozdobeni vavřínovým
(myrtovým) věnečkem.

Celé dopoledne si děti náram-
ně užívaly. Do závodění
a povzbuzování se všichni
nadšeně zapojili, předváděli
kvalitní výkony, nikdo nepo-
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rušoval sportovní pravidla ani
pravidlo fair play. Naplnili
jsme zde společně nádhernou
myšlenku olympismu, která
by každé olympijské hry měla
v první řadě provázet. 
Za organizační tým velmi dě-
kujeme všem, kteří přiložili
ruku k dílu a pomohli nám
tuto oslavu sportu úspěšně
zvládnout, a ukázat tak našim
nejmladším sportovcům ales-
poň trochu atmosféru blíží-
cích se LOH v Londýně.

Petra Cittová a Eva Titěrová

Literární soutěž 
věnovaná olympiádě
V jarních měsících proběhla
ve 4.–9. ročníku již počtvrté
školní literární soutěž. Žáci
měli možnost napsat libovol-
ný literární útvar na téma
olympijských her. V kategorii
4.–6. a 7.–9. ročník jsme moh-
li hodnotit velmi zajímavá
a nápaditá díla. 
Literární soutěž je jednou
z cest, jak vedeme své žáky
k rozvoji čtenářských schop-
ností a dovedností, a je sou-
částí našeho projektu Gramot-
ný čtenář. Soutěž ukázala, že
mnoho žáků tvoří myšlenkově
a jazykově pěkná díla také
díky svým čtenářským zkuše-
nostem. V poslední době po-
zorujeme totiž nárůst zájmu
dětí o knihy. Například žáci 
6. A dokázali od dubna do po-
loviny června přečíst 50 knih
a přednést o nich vlastními
slovy referát před spolužáky. 
Vítězové literární soutěže byli
oceněni v průběhu. Ukázky z ví-
tězných prací mladých vinoř-
ských umělců vám přinášíme.

Sportovní svátek
Proč se všichni radují? 
Začal svátek sportovní. 
Olympijská hymna zní, 
ozývá se tleskání.

Při slavnostním zahájení
oheň vzplanul v okamžení.
Hořet bude celé hry,
ukradli ho Diovi.

Sportovci se předhánějí
o nejlepší výkony.
Čím bývají odměněni?
Radostí i slzami.

Když vidíme vlajkonoše,
hrdé na svou rodnou vlast,
nezbývá nám nic jiného,
než se těšit příště zas.

Zážitky jsou obrovské,
sportovní i ty lidské.
Zas to byla velká síla,
na to se nezapomíná!

Michaela Brožová, 6. B

„Na to se nezapomíná“
Ach ano. Mohlo to být slavné
vítězství! Představte si to!
,,Aleš Forma se neuvěřitelně
rychle dostal do vedení! Na
svém skvělém kole všechny
hravě předjíždí! A už je jen
pár metrů od cíle, sebejistě
sundává ruce z řídítek a mává
jásajícímu davu, volajícímu
jeho jméno! Z této zlaté me-
daile má Aleš Forma jistě veli-
kou radost!“
Ano, to bych měl! Ale od ko-
mentátora to znělo… no, tro-
chu jinak! ,,Aleš Forma se ne-
uvěřitelně rychle dostal do ve-
dení spolu s ruským cyklistou
Sergejem Kuzněckem! Ale na

svém skvělém kole ho po chvíli
předjíždí! A už je to jen pár me-
trů od cíle, sebejistě sundává
ruce z řídítek… Ale ne! Co to vi-
dím?! Aleš Forma padá z kola!“
Chvilka nepozornosti, jen zlo-
mek vteřiny! Jediné, co jsem
stačil, bylo, že jsem párkrát za-
kličkoval a zakřičel: ,,Jéje!“
Potom už jsem se jen válel po
cestě spolu s kolem, co se se
mnou tak zrádně položilo.
,,To snad není možné! Málem
měl zlatou medaili v kapse!
Pokud ale rychle nasedne,
může se ještě pokusit o bron-
zovou medaili,“ hlásal komen-
tátor pln očekávání.
,,Cože? Oh, bronzovou neberu,“
pomyslel jsem si, ale potom
jsem se dovtípil, že stále ještě
ležím na zemi a že mi i tu bron-
zovou může někdo vyfouknout.
Tak to ne! Hned jak jsem zvedl
sebe a potom kolo, nasedl jsem
na něj a těch posledních 8 me-
trů jsem jel asi nejrychleji z celé
trati. Ale na co mi to bylo? Když
první byl Rus, druhý Francouz
a třetí… Ital. Ano, neumístil
jsem se ani na tom spásném,
taktéž krásném, třetím místě,
kterým jsem předtím tak chlad-
ně pohrdal. 

Nakonec, nevyhrává se přece
pořád! Vlastně jsem i docela
rád, že jsem nemusel stát na
tom nejvyšším stupínku s po -
zlacenou jedničkou v krouž-
ku, mám totiž strach z výšek!
Pocit zklamání z toho, že jsem
se neumístil, časem zmizí, ale
to video na internetu, jak se
nějaký sebejistý cyklista polo-
ží s kolem těsně před cílovou
čárou, hned tak ne!
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Ale proč ne, hlavně že baví
lidi. Ale na ty pocity, na poci-
ty, když jsem si řekl ,,A kruci!“,
na ty se jen tak nezapomíná.

Nina Mrázková, 7. třída

OH v budoucnosti
Právě se nacházíme v roce
5154. 1. června začaly letní
OH, které se konají na vesmír-
né lodi Station 5000.

Letošní OH jsou výjimečné.
V jednotlivých disciplínách sou-
těží zvířecí rekordmani proti nej-
lepším lidským sportovcům.
Jsou to první OH, ve kterých po-
měří své síly člověk se zvířaty.
Aby hry byly spravedlivé, zvířata
byla zvětšena, nebo zmenšena
do průměrné velikosti člověka
pomocí stroje na změnu velikos-
ti těla. Tento stroj byl sestrojen
před pěti lety, ale teprve letos
byl poprvé použit na OH.
Už po prvním týdnu zjišťuje-
me, že zvířata překonávají lid-
ské světové rekordy, a to v ně-
kterých případech i několika-
násobně. Lidé se však
nevzdávají, bojují ze všech sil.
Nestačí to, 1. července byl člo-
věk už definitivně poražen. 
1. červenec je den, na který se
nezapomíná, den kdy zvířata
překonala člověka na OH.
Tato prohra člověka velice
motivovala. Vědci se snaží vy-
myslet nové technologie, aby
lidé zvířata porazili nebo se
jim aspoň vyrovnali. Určitě se
jim to bude dařit, tedy snad
do té doby, než někdo sestrojí
stroj času, kterým přivede na
OH prehistorická zvířata.

Jan Nejedlý, 6. A

Angličtina ve škole
Ve druhém pololetí školního
roku 2011/2012 vedla krou-
žek anglické konverzace pro
žáky 2. stupně studentka Ja-
mie Miller z University of Vir-
ginia. Navštívila také děti
v mateřské školce. 

Historická exkurze
V rámci výuky vlastivědy jsme
vyrazili se 4. třídou na historic-
kou prohlídku Brandýsa nad
Labem a Staré Boleslavi. Pro-
hlédli jsme si muzeum, nejstar-
ší dům v Brandýse, Katovnu,
Nižší a Vyšší Hrádek. Zastavili
jsme se v Panské zahradě
u zámku, kde jsme si povídali
o Rudolfu II. Po nafocení spo-
lečného fota jsme se vydali po
stopách svatého Václava do
Staré Boleslavi. Navštívili jsme
zde kostel, prohlédli si bránu
a pověděli si něco k historii.
Naši exkurzi jsme zakončili
v cukrárně. Výlet se povedl
a děti se zájmem poslouchaly
historické události, o kterých
se učily.

Mgr. Martina Hartlová

Školní zájezd do Anglie
13.–18. 5. 2012: Londýn
a jižní pobřeží
Propojením dlouhodobého
projektu „Brána jazyků ote-
vřená“ a projektu „Olympiáda
dětí a mládeže Vinoř 2012“
vznikl letošní školní zájezd do
Anglie. Děti měly možnost vi-
dět přípravy Londýna na LOH
2012 a současně se podívaly
na zajímavá místa jižního po-
břeží Anglie. 

Od školy jsme odjeli v neděli
odpoledne a pokračovali jsme
přes Německo a Belgii až do
přístavu Calais ve Francii. Na-
lodili jsme se na trajekt do
Velké Británie. Krásnou atmo-
sféru pro příjezd do Doveru
nám vytvořil východ slunce
nad mořem. Procházku Lon-
dýnem jsme začali u Green-
wichského parku. Viděli jsme
nejen královskou observatoř
a překročili jsme nultý poled-
ník, ale viděli jsme i nově zbu-
dované stáje pro koně a tribu-
ny pro diváky na LOH 2012.
Greenwichský park bude dě-
jištěm moderního pětiboje,
jezdeckých závodů a dalších
sportů. Pro účely olympij-
ských a paralympijských her
je vybudována aréna pro 
23 000 diváků, která bude po
hrách rozebrána. Z vyhlídky
u nultého poledníku jsme do-
hlédli až na North Greenwich
Arena – známou londýnskou
O2 arénu. Hala pojme 20 000
diváků a uvítá sportovní gym-
nasty, basketbalisty, skokany na
trampolíně a další sportovce.
Kromě sportovišť jsme obdi-
vovali Tower of London, přešli
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slavný Tower Bridge, neméně
slavný Millenium Bridge a za-
stavili jsme se u St. Paul’s Ca-
thedral. První den jsme zakon-
čili v Museum of London. Ve-
čer následoval přejezd na do
přístavu Portsmouth, kde jsme
byli ubytováni v rodinách.
V jižní Anglii jsme navštívili
město Chichester, římské pří-
staviště a normanský hrad
Portchester. V Portsmouthu
jsme prozkoumali loď admirá-
la Nelsona HMS Victory, zají-
mavé muzeum Royal Naval
Museum a výtahem jsme vyje-
li na vyhlídkovou věž Spinna-
ker Tower. Zajímavá byla
i prohlídka Winchesteru, bý-
valého hlavního města Anglie.
Navštívili jsme románsko-go-
tickou katedrálu a bývalý krá-
lovský palác s kulatým stolem
krále Artuše. Působivý byl vy-
stavený originál Velké listiny
svobod v raně gotické kate-
drále ve městě Salisbury. Nad-
chnul nás tajuplný Stonehen-
ge – nejslavnější pravěký me-
galitický monument v Evropě. 
Poslední den jsme se vrátili

do Londýna, kde jsme navštívi-
li Natural History Museum
a prohlédli si kostry dinosau-
rů, sbírky meteoritů, místnost
se zemětřesením a mnohé dal-
ší. Metrem jsme přejeli do cen-
tra a prošli se kolem míst, kte-
rá se nejvíce zapsala do histo-
rie města: Buckingham Palace,
Westminster Abbey, Whitehall,
Trafalgar Square. 
Při procházce jsme viděli
místo, kde od 18. století probí-

hají vojenské přehlídky Horse
Guards Parade, kde vznikne
dočasné sportoviště plážového
volejbalu. Lokalita přímo
v centru Londýna bude připra-
vena přivítat 15 000 diváků.
V kasárnách královského dělo-
střelectva Royal Artillery Bar-
racks bude k vidění olympijská
a paralympijská střelba a luko-
střelba. 
Dozvěděli jsme se, že v největ-
ším londýnském parku Hyde
Park se bude nacházet cílová
páska triatlonu a proběhnou
zde závody v dálkovém plavá-
ní. Vyvrcholením našeho po-
bytu byla jízda na 135 metrů
vysokém London Eye, obřím
kole postaveném v roce 2000.
Přes Picadilly Circus a čínskou
čtvrť jsme se vrátili k autobu-
su. Potom nás už čekal návrat
do České republiky.

Ing. Markéta Melicharová,
Mgr. Dana Chludilová,
Mgr. Martina Hartlová 

a 21 dětí základní školy
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Stará Aerovka 
– „Pojďte dělat létání“

V červnu se 4., 7. a 9. třída
zúčastnily programu ve Staré
Aerovce – „Pojďte dělat létá-
ní“. Pod vedením lektorů jsme
se dozvěděli mnoho zajíma-
vostí, zasoutěžili si, užili si
spoustu legrace a hlavně jsme
se přesvědčili o tom, že létání
je opravdu celoživotní vášeň.

Návštěva Poslanecké
sněmovny
Na pozvání pana poslance
Jana Floriana si žáci VII. roční-
ku naší školy mohli 4. 6. 2012
prohlédnout prostory Posla-
necké sněmovny ve Sněmovní
ulici poblíž Malostranského
náměstí.

V doprovodu pana starosty
a pana místostarosty Karla
Janka jsme prošli tiskovým
střediskem, kuloáry, jednacími
sály výborů i galerií hlavního
sálu sněmovny. Paní průvod-
kyně nás seznámila se zaseda-
cím pořádkem pro jednotlivé
parlamentní strany. Mohli

jsme vidět kopie i některé ori-
ginály významných historic-
kých listin, rukopisy zákonů –
dokonce první zákon Česko-
slovenské republiky z října
1918. Byl napsaný sice inkous-
tovou tužkou, ale určitě platil.
Děkujeme panu poslanci za
pozvání. 

Besídka kroužků
Výsledky celoroční práce
v kroužcích předvedli žáci na
besídce kroužků, která se ko-
nala 7. 6. ve čtvrtek ve školní
jídelně od 17.00. Podpořit nás
přišla většina rodičů a souro-
zenců. Na vystoupení zahráli
krásně prvňáčci na flétnu. Kr-
konošskými pohádkami nás
provedly děti z dramaticko-re-
citačního kroužku. Zazpívat
jsme si mohli při vystoupení
dětí ze sboru. Poté nám zahráli
pokročilejší druháčci a třeťáčci
na flétničky. Pohádku Popelka
si pro nás nacvičily děti z dra-
maticko-recitačního kroužku.
Závěrem jsme si mohli zazpí-
vat písně při kytaře. Děti měly
radost z výsledků své celoroč-
ní práce a o úspěchu svědčil
velký potlesk.
Chtěly bychom tímto všem dě-
tem poděkovat za pilnou práci
a pěkné výsledky.

Mgr. Martina Hartlová 
(dramaticko-recitační kroužek)
Mgr. Michaela Králová 
(sborový zpěv)
Mgr. Iveta Koníčková 
(flétna, kytara)

Škola v přírodě – 5. A
V týdnu od 11. do 15. 6. vyra-
zila naše třída 5. A na školu

v přírodě do Radětic u Bechy-
ně. Vydali jsme se vlakem.
Cesta nám ubíhala rychle
a ve  12 hodin už jsme byli
v Bechyni. Správce nám po-
mohl se zavazadly a my jsme
si mohli prohlédnout město. 
Do kempu jsme pak došli 
pěšky, bylo to jen 2 km. Uby-
tovali jsme se v luxusních
chatkách a po obědě jsme vy-
zkoušeli velký bazén v areálu.
Osvěžili jsme se a šli se podí-
vat po okolí. Zbytek dne jsme
soutěžili ve vybíjené a přeha-
zované o ceny.
V úterý ráno jsme nabídli de-
váťákům z jiné školy, zda si
s námi nechtějí změřit síly
v míčových hrách. Nejprve
jsme se je porazili v přehazo-
vané 2:0 a nakonec i ve vybíje-
né 2:0. Odpoledne jsme zkusili
nohejbal a volejbal a šli jsme
do lesa. Zahráli jsme si hru „Pi-
ráti“. Chvíli pršelo, tak jsme
vyráběli bambule a soutěžili
jsme v různých disciplínách.
Ve středu dopoledne jsme si
zahráli turnaj ve stolním teni-
se a šipkách. Venku jsme hráli
míčové hry. Odpoledne jsme
soutěžili ve hře „Peníze“. Ve-
čer pršelo, tak si každý mohl
namalovat svoje triko dle ša-
blonek či vlastní fantazie. 
Čtvrteční den jsme strávili
opět soutěžemi o ceny. Hráli
jsme turnaje v míčových
hrách. Někteří předvedli su-
per výkony, máme ve třídě
opravdu skvělé sportovce.
K večeru jsme se chystali na
opékání vuřtů a připravovali
jsme bojovku. Po opékání vuř-
tů jsme rozdali diplomy
a ceny. Na bojovku jsme se 
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vydali v 10 hodin a každý ob-
držel fosforový náramek. Ně-
kteří odvážlivci šli sami, jiní
ve skupinách. Bojovku zvládli
úspěšně všichni. Děkuji za po-
moc s přípravou bojovky zná-
mým z Bechyně.
Páteční dopoledne jsme strávili
úklidem chatek a balením věcí.
Vyhlásili jsme vítěze velkých
cen a užívali jsme si slunného
a teplého počasí koupáním se
v bazénu. Dali jsme si zmrzlinu,
nafotili jsme společné foto a vy-
razili jsme zpět na cestu do Pra-
hy. Jízda vlakem byla fajn. Se
zavazadly na nádraží i zpět
nám pomohli rodiče, kterým
děkujeme. Zároveň bych chtěla
poděkovat všem za nabídku po-
moci a za odměny pro děti.
Škola v přírodě se vydařila,
bylo to tam super. Počasí nám
také přálo a všichni jsme při-
jeli se spoustou pěkných vzpo-
mínek.

Mgr. Martina Hartlová
(tř. učitelka 5. A) 

Výlet 8. třídy za historií
19. června podnikla 8. třída
výlet na Karlovo náměstí, kde
je v tyto dny postavena repli-
ka části koncentračního tábo-
ra Mauthausen na památku
70. výročí od spáchání atentá-
tu na R. Heydricha.
Už zvenčí působilo místo po -
chmurně a tmavě. Temnou
atmosféru dokreslovalo nevlíd-

né počasí s jemným mrhole-
ním. Nad vstupem do expozice
je umístěna dřevěná německá
orlice s hákovým křížem a nápi-
sem ,,Arbeit macht frei“, v pře-
kladu to znamená ,,Práce osvo-
bozuje“. Do areálu se přichází
uličkou obklopenou elektric-
kým hrazením a ostnatým drá-
tem. V jednotlivých „barácích“
a spojovacích uličkách jsme se
seznámili s příběhy konkrét-
ních lidí, kteří žili v této době
a heydrichiádu zažili doslova
na vlastní kůži. Pročítali jsme
si záznamy o jejich životech,
zvlášť zajímavé byly zachycené
útržky o jejich pocitech a názo-
rech. Tyto příběhy nás donutily
zamyslet se nad tím, jakým
zlým obdobím byla pro český
národ heydrichiáda. Na pro-
stranství v závěrečné části ex-
pozice byla vystavena kopie
mechanismu na měření výšky
vězňů. V něm se skrýval otvor,
skrz který stříleli nacisti nic ne-
tušící oběti. Poslední částí byl
památník obětem v koncen-
tračním táboře Mauthausen.
Tento zážitek umocnila návště-
va krypty v kostele Cyrila a Me-
toděje, kde se ukrývali parašu-
tisti po atentátu na Heydricha.
V pravoslavném  kostele našlo
útočiště celkem sedm mužů.
Parašutista Karel Čurda zradil
své druhy, udal je příslušní-
kům SS a vyzradil kontakty na
odboj. Sedm mužů se 18. 6.
1942 bránilo čtyři hodiny jen
s pistolemi proti 800 vojákům
německé armády. Už na první
pohled byly v kryptě patrné
stopy po boji – důlky po kul-
kách nejsou vyspraveny. Náš
průvodce byl tak ochotný, že

zhasnul světlo, abychom si
mohli lépe představit, jak se
parašutisté cítili. V kryptě jsme
si prohlédli též busty a pomní-
ček s nápisem „Věrni zůstali“.
Naše exkurze se uskutečnila
den po sedmdesátiletém výro-
čí dobytí kostela Němci,
v kryptě i u kostela byly svíč-
ky a květiny se stuhami, kde
jsme četli jména představitelů
státu, spolků, organizací, ro-
dinných příslušníků a přátel.
Tento výlet v nás zanechal
opravdu veliký dojem. Myslí-
me si, že tito lidé byli oprav-
doví hrdinové. 

Petr Brož a Matěj Dragoun,
žáci 8. třídy

Mateřská školka 
Asi už si všichni zvykli na pra-
videlné informace z dění
v mateřské školce. Nebude
tomu jinak ani dnes, kdy se
dočtete, co se stalo od jara do
konce školního roku. Pro pře-
hled akce nejprve vyjmenuje-
me a pak vám některé z nich
trochu přiblížíme. Byl to: Jar-
mark v Dlabačově – vystoupe-
ní a dětské výrobky; Jarní kon-
cert – Muzika Špalíček Praha;
Vítání občánků; Čarodějnice –
úžasný rej čarodějnic, zábava,
soutěže, tanec, to vše završe-
né návštěvou skutečné čaro-
dějnice; Záchranáři, hasiči
a městská policie ve školce –
akce podporovaná MHMP, 
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velice poučná; Olympiáda –
překrásná sportovní událost;
výlet do Lysé nad Labem – Bo-
tanicus – jak to bylo dříve; vý-
let – lokalita Nový Vestec, les-
ní pedagogika – to nejdůleži-
tější o přírodě a o lese; ukázka
psího výcviku v podání Clarka
Olivera a jeho majitele, pana
starosty – moc děkujeme; 

MDD – cesta za pokladem; 
školka v přírodě – Kořenov
v Jizerských horách; závěreč-
ná vystoupení dětí – Vinořské
nám. a Mikulovická ulice; stuž-
kování předškolních dětí pa-
nem starostou Švarcem a pa-
nem ředitelem Tellerem v jí-
delně ZŠ s předáním knihy
v upomínku na léta prožitá
v mateřské školce a závěreč-
ným tancem dětí a rodičů.
Každá z výše uvedených akcí
byla pro děti velkým zážit-
kem, o kterém si ve školce
dlouho povídaly. Jistě nezapo-
menou na čarodějnici, která
jim místo bonbonků nabízela
červíky – brrrr. 

Ani na to, jak se správně cho-
váme při přecházení silnice

a jak se dává první pomoc.
Z výletu do Botanicusu si děti
odnesly poznatky – jak se vy-
ráběl papír, mýdlo, rýžovalo
zlato. Z výletu do boleslav-
ských lesů si zapamatovaly, jak
se chováme v lese, kdo v něm
žije, co v něm roste. Mezi nej-
větší sportovní zážitky zcela
jistě patřila Olympiáda. Mladší
děti sportovaly na školní za-
hradě a starší v tělocvičně zá-
kladní školy. Na každého čeka-
la odměna – diplom a medai-
le, nechyběl olympijský oheň,
kruhy a samozřejmě se vše ko-
nalo v přátelském duchu. 

Předškolní děti i letos odjely
na školku v přírodě. Tento-
krát do Kořenova v Jizerských
horách. Všechny se vrátily
nadšené a spokojené. Paní uči-
telky trochu unavené, ale není
divu, vždyť na školce v příro-
dě pečují o děti nepřetržitě
a ještě pro ně vymyslely úžas-
ný program. 

Závěr školního roku patřil na
besídkách dětem a rodičům. 

Všechna vystoupení byla moc
hezká a my děkujeme rodičům
za slova uznání. Skoro nám
bylo líto, že se předškoláci
s námi loučí. Na úplný závěr
školního roku jsme s kolegy-
němi připravily již druhou vý-
stavu prací dětí z výtvarných
kroužků. Vernisáž zahájil pan
ředitel Teller a všichni, kdo se
přišli podívat, mohli obdivo-
vat krásné obrázky, které děti
vytvořily pod vedením svých
učitelek.

Je konec školního roku, a tak
bychom s kolegyněmi rády po-
děkovaly sponzorům z řad ro-
dičů, kteří se snaží ještě více
dětem zpříjemnit prostředí,
kde tráví čas. Děkujeme za
spolupráci a všem přejeme
hezkou dovolenou a dětem
krásné prázdniny. 

Jana Kovářová, zást. MŠ
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Noc kostelů byla ještě
úspěšnější než loni
V pátek 1. června 2012 opět do-
šlo k inspirativnímu setkání ši-
roké veřejnosti a dobrovolníků
jednotlivých farností a sborů.
V pražské arcidiecézi bylo ote-
vřeno 222 kostelů 11 křesťan-
ských církví. Počet návštěvnic-
kých vstupů překročil 100 tisíc.
I ve Vinoři byla možnost v rám-
ci Noci kostelů navštívit kostel
Povýšení sv. Kříže. 

Po bohoslužbě následovala
přednáška vinořského kroniká-
ře ing. Filipa o historii (nejen)
kostela. Výklad proložili hud-
bou varhaník Ondřej Hrubý
a houslista Petr Maceček. Po ce-
lou dobu byla k vidění výstava
obrazů vinořského malíře Pet-
ra Ettlera. Návštěvníci si mohli
prohlédnout další prostory
v kostele, např. věž se zvony,
nově opravené varhany a sa-
kristii. Po celou dobu byli k dis-
pozici spolupracovníci, kteří
prováděli návštěvníky. 
V roce 2013 bude Noc kostelů
24. května. 

Martin Halík, koordinátor
Noci kostelů za Vinoř 

Táborák s bleším trhem
Je to krásné, nechci to vy-
hodit, je to užitečné, mohlo
by se to hodit… bylo mottem
letošního blešího táboráku na
závěr školního roku, který
každoročně pořádá farnost Vi-
noř. Pro první křesťany bylo
typické to, že uměli dávat věci
do společného, každý si vzal,
co potřeboval, co mu bylo
milé, a věnoval to, co mohl po-
strádat. Podobně se o to letos
pokusily děti s katechetkou
Maruškou a rodiče se ochotně
přidali. Na bleším táboráku
jste mohli navštívit bleší salo-
on, bleší galerii, bleší knihov-
nu, bleší jídelnu a cukrárnu,
bleší papírnictví, bleší kostý-
my, bleší papírnictví i bleší
hračkárnu. Co bylo zvláštní?
Vše bylo zdarma. Možná byste
na blešáku čekali nekvalitní
zboží, ale tady jste mohli zažít
překvapení – věci byly kvalit-
ní, mnohdy opravdu krásné,
oblečení bylo možné vyzkou-
šet, mohli jste se nechat nama-
lovat, učesat, upravit, ochutnat
nové druhy pečiva nebo zdra-
vé ovoce. Opékaly se i buřtíky,
soutěžilo se o největší bublinu
a lampion přátelství a štěstí od-
mítl odletět. Za jásotu dětí se
usadil uprostřed rybníka. Ni-
kdo z nás se mu nedivil, ani
nám se nechtělo domů. O ra-
dost všech účastníků se staralo

více než 25 dětí, účastníků bylo
přes 70 a nejmladší z nás byly
cca 3 týdny. Už nyní víme, že
jsme založili tradici, protože
hlasů volajících po opakování
bylo mnoho. Takže kdybychom
se nepotkali jinde, těšíme se na
příští červen na Táborák s ble-
ším trhem. Co nás čeká? Tak to
opravdu nevíme. Ale jedno je
jisté, děti zase něco vymyslí
a my se ochotně přidáme. 
Děkujeme dobrovolníkům
a zejména dětem. Jste skvělí!

Marie Nováková

Svatováclavská pouť
Již podesáté se uskuteční 
28. září na svátek sv. Václava
Národní svatováclavská pouť
ve Staré Boleslavi. Tak jako kaž-
dý rok se připojuje i naše far-
nost a uskutečňuje pěší pouť.
Mnozí si stále ještě myslí, že
do Staré Boleslavi se nedá jít
jinak než po hlavní silnici, ale
opak je pravdou. Naše trasa
vede po turisticky značených
cestách přes Jenštejn, Cvrčovi-
ce a Popovice do Brandýsa.
Dále pokračujeme do Staré
Boleslavi na Mariánské ná-
městí, kde bude v 10.00 hod.
koncelebrovaná poutní bo-
hoslužba, které předsedá
pražský arcibiskup.
Srdečně zveme všechny.
Sraz před vinořskou farou
v pátek 28. 9. v 7.00 hod.
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Formule
Začátek letošní mezinárodní
sezony závodů Mistrovství Ev-
ropy byl pro Adama Kouta
zvlášť příznivý. V disciplíně
zvané Superkart vybojoval
v Hockenheimu (SRN) dvě tře-
tí místa. Startu se zúčastnilo
40 závodníků a Adam starto-
val z 15 místa. Jelo se na mok-
ré dráze, a to Adamovi vyho-
vovalo.

Blahopřejeme Rr.

Kriket Vinoř 
– První kriketové 
hřiště pro Prahu
Vinořské kriketové hřiště je
první hřiště v České republice
určené v první řadě pro kri-
ket. Kriket je velmi populární
hra původem z Anglie, která
se v současnosti hraje po ce-
lém světě. V Praze se kriket
hraje již od roku 1993 a popr-
vé od té doby má své vlastní
hřiště.
Kriket je po fotbalu druhý nej-
populárnější sport na světě.
V Anglii, odkud pochází, se
hraje minimálně 500 let,
a možná dokonce více než 
1 000 let. Britové jej také do-
vezli do svých kolonií a v ze-
mích jako Jihoafrická republi-
ka nebo Austrálie se stal oblí-
beným národním sportem,
v Indii jej hraje více než 
100 milionů lidí. V kontinen-

tální Evropě je tento sport po-
měrně nový, ale již třicet ev-
ropských zemí, včetně České
republiky, je členem Meziná-
rodní kriketové rady (Interna-
tional Cricket Council), mezi-
národní řídicí organizace pro
kriket. V roce 2000 byla zalo-
žena česká národní kriketová
organizace a v roce 2009 
český národní tým odehrál
svůj první oficiální mezinárod-
ní zápas na Korfu.
Kriket je jednoduchý i kompli-
kovaný zároveň, což z něj činí
tak zajímavý sport. Zjednodu-
šeně řečeno se jedná o sport
hraný s míčem a pálkou. Pál-
kař se snaží trefit míč pálkou
a pak běžet, aby získal bod za
každý přeběh. Hráči týmu,
který je na pálce, se střídají
a snaží se získat co nejvíce
bodů. Tým, který nadhazuje,
pracuje společně v poli a snaží
se pálkujícímu týmu sbírání
bodů co nejvíce znesnadnit.
V půlce zápasu si týmy vymě-
ní místo a druhý tým se snaží
překonat skóre dosažené prv-
ním týmem. Tým, který získá
nejvíce bodů, vyhrává – to je
ta jednoduchá stránka krike-
tu. Na druhém konci spektra
je kriket hra plná strategie
a lsti mezi týmy, kapitány
a jednotlivými hráči, snažící-
mi se fyzicky i psychicky 
přehrát své protivníky.

Ze života 
farnosti
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Hřiště ve Vinoři slouží čtyřem
oficiálním kriketovým klubům
z Prahy a týmům z Hradce Krá-
lové, Brna a Plzně. Každou sezo-
nu hrají kluby dvě ligy a kromě
toho také zápasy se zahraniční-
mi týmy, které sem přijíždějí
v rámci svých turné. Tento rok
tu například byly týmy z Anglie,
Walesu, Irska, Německa a také
z Indie. Vinořské kriketové hřiš-
tě je i domovem českého národ-
ního týmu, který na něm v srp-
nu odehraje zápas s národním
týmem Maďarska.
Kriketové hřiště je zvláštní tím,
že trávník musí být udržován
velmi rovný a ve velmi dobrém
stavu. Současné hřiště ve Vino-
ři, jak je provedeno, je první

stadium vývoje. Plánem do bu-
doucna je vylepšit kvalitu hřiš-
tě a rozšířit možnosti použití
hřiště i pro jiné sporty, vytvořit
místo pro ragby, fotbal, bowls,
minigolf a kroket, ale také trav-
natý kurt pro tenis. 
Autor: Hugo Banks
Překlad: Lucie Pankratzová
E-mail: cricket.vinor@gmail.com

Fotbal
Fotbalová mladší přípravka
sehrála koncem června přátel-
ské utkání s dívčím týmem
Sparta Praha. I přes velkou
snahu našich děvčata nakonec
zvítězila. 

Tenis

Spolky
Baráčníci v Úvalech
19. května se naši baráčníci
zúčastnili oslav 110 let od za-
ložení 1. župy baráčnické Pet-
ra Stránského v Úvalech. 

80. výročí založení
Obce baráčníků 
ve Vinoři 
V sobotu 26. května 2012 se
konal mimořádný sjezd XVI.
župy u příležitosti 80. výročí
Obce baráčníků Jana Amose
Komenského ve Vinoři v míst-
ní sokolovně. Úplně na začá-
tek nám překrásně zazpívala
českou státní hymnu žačka
zdejší školy Klára Marysková.
Sedění zahájil místorychtář
XVI. župy soused Veselý, do
služby se přihlásili dráb a po-
nocný, kteří zapálili svíčky,
a uctili jsme památku zesnu-
lých za recitace tetičky Ševčí-
kové. Nastoupili vlajkonoši
z pozvaných obcí a proběhl
krásný zahajovací ceremoniál.
Další řízení převzala rychtářka
Dana Kudlová a přivítala 
hosty: senátorku Veroniku
Vrecionovou, senátora Tomáše
Kladívka, starostu Františka
Švarce, místostarostku Ivetu
Boušovou, místostarostu Karla
Janka, předsedu Výboru pro
sport a spolky Milana Klivické-
ho, za kulturní komisi paní
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Spěváčkovou a Kilingerovou,
všechny členy Obce baráčnic-
ké, zahrádkáře, rybáře a zá-
stupce Sokola. Následně vy-
stoupil soubor Muzika Špalí-
ček Praha s dudáckou kapelou.
Měli velký úspěch, ten ale pře-
konaly naše tetičky, které za-
tančily českou besedu, sklidily
veliký aplaus, jenž jim vyna-
hradil námahu, kterou nacvi-
čení věnovaly. Proběhlo navá-
zání stuhy na náš prapor, kte-
rou darovala tetička
Hadrabová, a společně s paň-
maminkou Vaňkovou ji na náš
prapor připnuly. Syndička
Jana Kubištová přečetla slav-
nostní projev, ve kterém se-
známila hosty s historií naší
baráčnické obce. Dále následo-
valy zdravice našich hostů. 

Jako první nás pozdravila sená-
torka Veronika Vrecionová, se-
nátor Tomáš Kladívko, soused
František Švarc, který se kouz-
lem převlékl za starostu MČ,
místostarosta Karel Janko,
předseda za spolky Milan Kli-
vický, za zahrádkáře paní Kola-
rová, které děkujeme za květi-
novou výzdobu, za rybáře pan
Škop, za VTJ Sokol paní Buda-
řová Marie, které děkujeme za
nacvičení besedy, delegát za Ve-
leobec soused Unger a zároveň
zástupce XVII. župy ze Slaného,
dále hosté z naší XVI. župy,
Obce z Libně, z Libeznic, z Hoš-

tic, z Odoleny Vody, ze Zálezlic,
z Vrábí a Brandýsa. Děkujeme
za navázání darovaných stuh
připevněných na naše právo,
za plaketu a praporečníkům za
účast se svými prapory. Na zá-
věr vše zhodnotil náš pantatí-
nek Jan Machač, pozval všech-
ny účastníky do průvodu, za-
zpívali jsme naši vinořskou
hymnu Obce baráčníků. Závěr
provedl místorychtář XVI. župy
soused Veselý a rychtářka pak
všem popřála dobrou chuť
k podávanému obědu. Ve 13.00
začal překrásný krojovaný 
průvod obcí, kterým nás do-
provázela hudba k vinořským
pomníkům, kde k nám krátce
promluvil pan farář, otec Pa-
vel Jančík, průvod pokračoval
dál na náměstí k naší lípě, kte-
rou jsme zasadili v roce 2010
na počest našich dětí. Tetičky
tam opět zatančily pro vinoř-
ské občany besedu. Průvod se
za doprovodu hudby vrátil
zpět do sokolovny, kde jsme si
tancem a zpěvem vynahradili
vynaložené úsilí na uspořádá-
ní této akce. Děkujeme tetičce
rychtářce Daně Kudlové za
vzornou organizaci, tetičkám
za besedu a za koláče a všem
ostatním za účast. Panu Rober-
tu Rytinovi za natištěné po-
zvánky a plakáty. 

Za Obec baráčníků syndička
Jana Kubištová

Upanišady

Oslavy 5letého výročí pěvec-
kého sdružení Upanišady
v budově ZŠ přinesly nádher-
né písničky, vysoké nasazení
všech zpěváků a krásný záži-
tek. Všem moc děkujeme
a přejeme hodně sil a úspěchů
do dalších let. 

Rybáři
Vážení občané Vinoře,
jsme vinořští rybáři, oficiálně
ČRS. Naše činnost je zájmová.
Naší náplní je chov ryb, práce
s mládeží a láska k přírodě.
K této naší činnosti je potřeba
různé nářadí a vybavení. Proto
jsme si před lety postavili klu-
bovnu. Při budování kanalizace
byla narušena statika této budo-
vy a klubovna se musela zbou-
rat a vystavět znovu. Klubovna
slouží k ukládání nářadí potřeb-
ného k výkonu našeho rybář-
ského práva a také k posezení
s přáteli. Jsme organizace, která
ve Vinoři působí několik desí-
tek let. Po celou dobu působ-
nosti se rybáři účastnili jako bri-
gádníci všech organizovaných
akcí (výstavba nákupního stře-
diska, zdravotního střediska
atd.). Když se rybářům začalo
dařit, byla  v povodí vinořského
potoka více než 200krát překro-
čena norma znečištění těžkými
kovy. Toto znečištění způsobil
bývalý n. p. PAL Kbely. Na dlou-



hých 18 let jsme nemohli v po-
vodí rybařit. Za tato léta jsme
v rybníku 2x vykáceli les. Po vy-
bagrování rybníků jsme mohli
opět začít rybařit. Začali jsme
také upravovat zahradu, i když
nebyla naše, ale záleželo nám
na hezkém vzhledu Vinoře. Nad
naší klubovnou vyrostly nové
vilky a naše upravená zahrada
se stala smetištěm, jako mnoho
jiných koutů Vinoře. Po několi-
ka úklidech jsme byli donuceni
pozemek oplotit. Vraťme se ale
do minulosti: pozemek měl již
dříve oplocení, jako má pan An-
toš U Mlejnku, plot byl vybudo-
ván až ke splavu ve výšce téměř
2 m. My jsme zvolili tu varian-
tu, co je dnes, plot má výšku 
1–1,2 m, aby byl zachován po-
hled do Obůrek. Vinoř se začala
rozrůstat dále k cukrovaru a po
několika letech začaly problé-
my. Jistá paní napsala do Vinoř-
ského zpravodaje: „Zabetonova-
li nám Obůrka a musíme se kou-
kat přes oka drátěného plotu.“
(Neznáme výšku té paní.) My
jsme na to nereagovali, ale stále
je kolem nás dusno, tak jsme se
rozhodli se bránit. A teď se opět
jistý pán rozpovídal, tentokráte
v plátku, který vydává Sdružení
pro Vinoř, o vinořském zázraku.
Místo zázraku se stalo ale jenom
to, že nás starosta poprosil, zda
bychom neotevřeli branku brus-
lařům. Přátelský a otevřený vzá-
jemný přístup je jistě lepší než
jakékoliv násilné zásahy do
vlastnických práv. Moc by nás
zajímalo, jak někdo s vysoko-
školským titulem může chtít lézt
přes plot na cizí pozemek a ještě
to veřejně troubí do světa. Rybá-
ři mají část oploceného pozem-

ku ve vlastnictví a zbytek včetně
rybníků a zahrady v pronájmu.
Na zaplacení pronájmu si musí-
me vydělat svou prací, a není to
právě zanedbatelná částka. My
víme, že se naše zahrada líbí,
a vůbec celá Obůrka, ale co to dá
práce a financí, aby to tak vypa-
dalo, to už nikdo nevidí. Na
adresu těmto rozvracečům dob-
rých mravů a vztahů – příště
zkuste místo toho jedu vzít
montérky a přiložit ruku k dílu.
Mrzí nás, že Sdružení pro Vinoř
dovolí, aby v jejich novinách
byly psány takto štvavé články.
A co dodat? Aby mohli v zimě
bruslit a užívat si, musel jim ryb-
ník zamést a připravit starosta.
I když víme, že to udělal rád. Do-
ufáme, že se příště trochu při-
drží Desatera, kde se píše „Miluj
bližního svého…“, protože
všechno se dá po rozumné roz-
pravě dohodnout.
Rybáři přejí všem lidem Vinoře
zdraví a pohodu, i těm, kteří
nás nemusí.                          (M. Š.)

Petrův zdar

Přátelské setkání 
u rybářů 
Při příležitosti 80. narozenin
rodilého Vinořáka, bývalého
sedláka, motorkáře, sportovce

a rybáře Jirky Nouši proběhlo
u rybářů přátelské setkání.
Poblahopřát přišel i čestný ob-
čan Vinoře Jirka Čadek. Vše
nejlepší do dalších let!

Zahrádkáři
29.–31. března 2012 se ve 
Vinoři v informačním centru
Na Rychtě uskutečnila Jarní
výstava místních zahrádkářů
Bohdanečská. Na výstavě jste
mohli vidět různé techniky
zdobení kraslic, jarní květiny,
výrobu píšťalek, pletení pom-
lázek, ukázky velikonočního
pečiva a nejrůznější tradiční
i netradiční velikonoční deko-
race. Naši výstavu na závěr
navštívil i pan PhDr. Přemek
Podlaha, CSc. 
Krásné léto plné sluníčka
a pohody – třeba jen doma na
zahrádce – přejí zahrádkáři
Bohdanečská.

Martina Kolarová

42

KKronika



KronikaKronika

L ét o

Dej mi díl štěstí
bože všech stromů
Tvou tajemnou zvěstí
vracím se domů

Do lesů – lesy jsou chrám
tam v nebe se věří
tam chtěl bych žít sám
s nevinnou zvěří

Od zla být odpoután
alespoň chvíli
tam rozbít svůj stán 
a nabrat síly

Abych úderem srazil bestie
bestie a stvůry
Tam nalézt svůj azyl
i poselství shůry!

Lubomír Antoš 

Blahopřejeme našim občanům, kteří oslavili
svá životní jubilea ve 2. čtvrtletí roku 2012 

Duben
Všetečková Marcela 86
Havlíková Libuše 91
Patrasová Jaroslava 83
Kyšperská Vilemína 75
Brabencová Libuše 86
Kovaříková Jitka 70
Pavlů Věra 84
Švecová Marie 83
Bahenská Irena 84
Macháčová Anna 83
Stehrová Jana 70

KVĚTEN
Pecka Miroslav 80
Ptáčník Josef 88
Potůčková Růžena 83
Prchalová Anna 75
Potůček Václav 85
Skákalová Stanislava 82
Marysková Milena 84
Mikulová Marcela 70
Ježková Jitka 75
Kozák Josef 70
Míková Jaroslava 75
Pantůčková Věra 85
Kadlecová Marie 82

ČERVEN
Gawdun Myron 70
Černá Marta 83
Hladíková Antonie 88
Hafinec Miroslav 85
Hradecká Marie 96
Gazur Ignác 82
Boula Václav 70
Divínová Oldřiška 70
Kout Miroslav 90
Komárková Marta 80
Koberová Libuše 86
Wollerová Marie 70

29. 3. oslavili manželé Krajlovi zlatou svatbu. 
Dlouholetému starostovi Vinoře a jeho manželce
blahopřejeme a přejeme vše nejlepší do dalších
společných let. 
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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!
Uzávěrky: 25. 6., 25. 9., 25. 12., 25. 3. Tel. redakce: 286 851 114

Šířka (mm) Výška (mm) Orientace Cena bez DPH
1/1 A5 128,5 188 na výšku 2 000,- Kč
1/2 A5 128,5 92 na šířku 1 000,- Kč
1/3 A5 128,5 62 na šířku 500,- Kč
1/4 A5 62 92 na výšku 200,- Kč

Ceny inzerce ve Vinořském zpravodaji:
Inzerce ve Vinořském zpravodaji
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Auto Kout Centrum spol. s. r. o.
Pražská 1820, 250 01 Brandýs nad Labem

Tel. prodej: +420 326 905 041
Tel. servis: +420 326 905 040

Montáž LPG, servis vozidel s LPG
www.autokout.cz

Autokout-inzerat-Hyundai-128,5x92mm.ai   1   21.6.2012   13:33:29
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Think big, pay littlewww.dacia.cz

ZÁRUKA*

LET
SERVISNÍ
PROHLÍDKY**
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