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Ahoj, Vinořáci,
dovoluji si vás oslovit ze spo-
lečné fotografie s tetičkami
a dodávkou od firmy Strom,
kterou nám tato tradiční vi-
nořská firma ochotně zapůjči-
la pro návštěvu Folklorního
festivalu v Benátkách nad Jize-
rou. Milý pane Bednáři, moc
Vám za to děkujeme.
Po prázdninách a dovolených
jsme opět zpátky, začal nový
školní rok a poprvé jsme vítali
rekordních 78 dětí do prvních
tříd! Dvě první třídy jsme mu-

seli umístit do staré školy na Vi-
nořském náměstí, vybavení
těchto staronových tříd je veli-
ce hezké a věřím, že se tu prv-
ňáčkům i učitelkám bude líbit
stejně jako jejich kolegům
v nové škole. Zcela zaplněná je
rovněž mateřská školka, kde
děti i učitelky dostaly nové vy-
bavení tříd i nové umývárny
a WC. I na tyto změny máme
velice kladné ohlasy. Je malým
zázrakem, že jsme mohli uspo-
kojit všechny žadatele o umís-
tění v mateřské školce z Vinoře! 

Další novinkou jsou nové ply-
nové kotle ve škole, které by
měly snížit náklady na vytápě-
ní. Veškeré tyto akce proběhly
v průběhu prázdnin za vydat-
né pomoci ředitele základní
školy a ředitelky mateřské
školky s jejich učitelským sbo-
rem, moc a moc vám všem za
to děkujeme. A aby si vedení
školy neoddychlo i nadále, 
zahajujeme akci volebního ob-
dobí – půdní vestavbu v budo-
vě základní školy v Prachovic-
ké ulici, kde by měly vzniknout
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Milí Vinořáci,
stačí jediné slovo, které spustí
lavinu, jež u nás nemá obdoby.
Prohibice! 
Máme za sebou událost, která
doufám změní myšlení všech
občanů v naší republice. Honba
za ziskem za každou cenu, kdy
dochází až k úmrtí naprosto ne-
vinných lidí, ukázala, že by
nám nemělo být jedno, co se
děje v našem okolí. Neexistuje
žádný zákonný předpis ani na-
řízení, které by dokázaly zajistit
slušnost a poctivost lidí, vzá-
jemnou pomoc, ohleduplnost
a úctu k životu. Tyto vlastnosti
musíme pěstovat u našich dětí
od samého narození, počínaje
výchovou v rodině, dále ve ško-
lách a posléze i v zaměstnání. 
Proto jsem rád, že jsem mohl
i já přispět pomocí při shánění
financí na výstavbu dalších tříd
vinořské školy, protože to jsou
investice do lepší budoucnosti
celé naší společnosti. 
Přeji vám krásné a pohodové
vánoční svátky a co nejvíce vzá-
jemné pomoci, ohleduplnosti
a spokojenosti.

Tomáš Kladívko

např.: „Na udici méně bot
a více ryb, dobrý let a slet,
dobrou úrodu, méně škůdců
a pytláků a zůstaňte takové
kočky, jaké jste!“
Sokolové dodali taneční sál,
zajistili občerstvení, rybáři
a myslivci potom kapry, zajíce
a kachny do soutěže o ceny,
k zábavě a tanci hrál baráčník
Václav Vorlíček a k dobré nála-
dě přispěli všichni účastníci.
Shodli jsme se na jediném,
příští rok se opět společně se-
jdeme k dalšímu přátelskému
posezení. 
Před námi už ale je pomalu
i zimní období, tak se na vás
všechny opět obracím s pros -
bou o pomoc při úklidu chod-
níků, o vzájemnou toleranci
a o pomoc starším občanům. 
No a protože další vydání Vi-
nořského zpravodaje vyjde až
po Novém roce, tak bychom
vám chtěli s tetičkami zároveň
i popřát krásné a pohodové
vánoční svátky, úspěšný start
do nového roku, hodně zdra-
ví, štěstí a přátel.

Fr. Švarc

další 4 třídy. V dnešní době fi-
nanční krize a krácení veške-
rých dotací se nám podařilo
z rozpočtu hl. m. Prahy sehnat
částku 4,5 milionu Kč, takže
vzhůru do toho! Velký dík pa-
tří všem, kteří nám v tom vy-
datně pomáhali, hlavně sená-
torovi Tomáši Kladívkovi. Tím
budou kapacitní potřeby Vino-
ře pokryty i do budoucna
a budeme se moci věnovat i ji-
ným odvětvím, např. podpoře
volnočasových aktivit, kultu-
ry nebo sportu.
Novinkou ve vybavení dět-
ských hřišť bylo i zapojení ši-
roké veřejnosti, které je z „díl-
ny“ Komise pro podporu 
rodin spolu s kolektivem ma-
minek, za všechny bych rád
vyjmenoval paní Hejzlarovou,
Benešovou nebo Machovou.
Navíc se jim podařilo získat
rekordní dar od sponzorů,
takže lanové centrum Medúza,
které si rodiče v anketě vybra-
li, bude moci přivítat své náv-
štěvníky.
Velikou předností Vinoře je
i čilý spolkový život, ukázkou
spolupráce bylo i přátelské
posvícenské posezení našich
pěti spolků, které připravil
a koordinoval Výbor pro sport
a spolky, v čele s Milanem Kli-
vickým. Zahrádkáři dodali
květinovou výzdobu, malé ob-
čerstvení i dary do soutěže,
baráčníci koláče a vedle darů
do soutěže i výzdobu v podo-
bě krásných vyšívaných košil
na sobě, navíc přidali i ukázku
předtančení české besedy, kte-
ré předcházela ukázka tance
našich mladých a jejich zdra-
vice jednotlivým spolkům,

Foto z roku 2008 (to ještě senátor Kladívko netušil, 
že se bude podílet i na další nástavbě v roce 2012…)



a uzavřením dodatků ke
smlouvám o smlouvách budou-
cích v termínu do 30. 10. 2012
s firmou Moravská stavební,
týkajících se převzetí komuni-
kací a zeleně v Žabokřiku. Za-
stupitelstvo MČ Praha-Vinoř
doporučilo složení částky od-
povídající dani z převodu ne-
movitostí do advokátní úscho-
vy jako kauce za její zaplacení. 

II. Nové úkoly
MZ souhlasilo se změnou

rozpočtu k 30. 6. 2012 dle roz-
počtového opatření č. 3/2012.
Změna se týká zvýšení rozpoč-
tu o neinvestiční dotaci na vý-
platu odměn pracovníkům ve
školství, mzdové náklady asis-
tentů pedagoga, zvýšení pří-
spěvků pro školství z okolních
obcí, které nebyly zahrnuty
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do schváleného rozpočtu, ne-
investiční dotace pro sport
a tělovýchovu, a převod 
prostředků z VHČ na sanaci
Bohdanečská 97. Touto úpra-
vou bude rozpočet navýšen
o 1 050 700 Kč. Celková výše
upraveného rozpočtu činí 
24 292 100 Kč.

MZ projednalo závěrečný
účet za rok 2011 a souhlasilo
s celoročním hospodařením
Městské části Praha-Vinoř za
rok 2011, a to bez výhrad.

MZ souhlasilo s prodlouže-
ním nájemních smluv na byt
č. 1, Mladoboleslavská 8, a na
byt č. 7, Bohdanečská 249,
Praha 9 – Vinoř, od 1. září
2012 do 31. srpna 2015.

MZ souhlasilo s pronájmem
bytu č. 3, Mladoboleslavská 514,
nájemci, který byl vybrán 

Ze 17. zasedání 
Zastupitelstva 
MČ Praha-Vinoř, 
konaného dne 28. 6.

I. Úkoly z minulých 
zastupitelstev

MZ vzalo na vědomí zprávu
finančního výboru MČ Praha-
-Vinoř týkající se využití movi-
tého majetku MČ (byty, neby-
tové prostory, pozemky). 

MZ souhlasilo s uzavřením
nájemní smlouvy na pronájem
části pozemku p. č. 11, k. ú. Vi-
noř, o výměře 290 m2 pozem-
ku – účel využití pozemku:
předzahrádka k rodinnému
domu. Nájemné stanoveno ve
výši 5 000 Kč/rok. MZ souhla-
silo s vysázením živého plotu
podél zídky a vybudováním
branky na náklady žadatele.

MZ doporučilo návrh textu
nájemní smlouvy s firmou Vi-
nagro k pronájmu pozemků
p. č. 1575/12, 1575/13,
1577/46, 1591/25, vše v k. ú.
Vinoř, s platností od 1. 7.
2012, a dohody o narovnání
za dřívější využívání.

MZ doporučilo schválit navr-
hované změny ke smlouvám
o smlouvách budoucích kup-
ních a darovacích a pověřuje
starostu uzavřením smluv
o smlouvách budoucích kup-
ních, dohod o ukončení smluv
a uzavřením budoucích smluv

Revitalizace Cukrovarského rybníka



bytovou komisí z pořadníku
žadatelů o byt na základě poč-
tu získaných bodů přidělených
dle bodového hodnocení.
Doba nájmu bude stanovena
od 15. 7. 2012 do 30. 6. 2013.

MZ souhlasila s úhradou dlu-
hu za nájemné za byt a služby
spojené s užíváním bytu
v č. p. 235, Praha 9 – Vinoř, do
20. 12. 2012 formou pravidel-
ných měsíčních splátek od 
1. 7. 2012 v poměrné výši
z dluhu k 30. 6. 2012. V přípa-
dě, že do 20. 7. 2012 nebude
uhrazena stanovená výše prv-
ní měsíční splátky, bude v srp-
nu 2012 zahájeno soudní 
vymáhání dluhu a následně
exekuční řízení.

MZ vzalo na vědomí Směrni-
ci starosty 1/2012 – Zásady
pronajímání bytů MČ Praha-
-Vinoř pro případ, že o byty
nebude zájem u žadatelů z po-
řadníku.

rozpočtu 20 mil. Kč. MČ je
v současnosti bez dluhů a má
prostředky na půdní vestavbu
školy, což nám umožní potřeb-
né zvýšení kapacity školy na
505 žáků. Pro další léta je ještě
nutná rekonstrukce kuchyně.

Dopravní opatření – Rada
hl. m. Prahy rozhodla o snížení
počtu autobusů č. 375, pro-
dloužení intervalů. Probíhají
další jednání, zatím neúspěšně.

Vybudování zastřešení zastá-
vek v centru Vinoře, oprava
hřbitovní zdi. 

Policejní zátah na mladistvé
– z 12 bylo 8 podnapilých,
bude řešeno s rodiči.

Zastávky – pro vybudování
zastávky u zámku je nutná řada
rozhodnutí, hlavní slovo má
MHMP, u Unigy – je připraveno
stavební povolení – nejsou pe-
níze na technickou vybavenost.

Revitalizace Cukrovarského
rybníka.
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MZ souhlasilo se záměrem re-
alizace projektu Archeoparku
na pozemku nad Obůrkami.

MZ souhlasilo s uzavřením
dohody s Jenštejnem o přijí-
mání žáků s trvalým pobytem
v Jenštejně do ZŠ a MŠ Vinoř
a úhradě neinvestičních výda-
jů za tyto žáky. 

MZ nesouhlasilo se snížením ná-
jemného v bytě č. 2, Prachovická
340, současnému nájemci. Dopo-
ručuje nájemci obrátit se na soci-
ální odbor Praha 19 – Kbely se 
žádostí o příspěvek na bydlení. 

III. Informace starosty
Rozpočtové určení daní –

posílení rozpočtu obcí na 
9 000 Kč na osobu, obce nebu-
dou závislé na kraji. MČ jsou na
tom podstatně hůře, mají 
2 400 Kč na osobu a jsou závislé
na MHMP, na tom, co jim je při-
děleno navíc. V letošním roce se
nám podařilo navíc zapojit do
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Umístění mobilního kontejneru 
na směsný odpad 

22. 11. 2012 13.00–19.00 hod. za fotbalovým hřištěm

Případné změny umístění kontejnerů budou včas zveřejněny.

ODVOZ ODPADU VOK 2. pololetí 2012 
Stanoviště Datum přistavení Doba přistavení

Bohdanečská ulice 25. 10. 14.00–18.00 hod.
– mezi domy č. p. 250 a 400

Mladoboleslavská ulice 26. 10. 14.00–18.00 hod.
– pod nákupním střediskem

Křemílkova ulice 29. 10. 14.00–18.00 hod.
– náměstí na konci ulice

Mikulovická ulice 30. 10. 14.00–18.00 hod.
– u zahrady školy

Vinořské náměstí 31. 10. 14.00–18.00 hod.
– před farou

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

Umístění kontejnerů na bioodpad 
13. 10. 2012 9.00–12.00 hod. Bohdanečská (zahrádkářská kolonie)

9.00–12.00 hod. U Bakaláře (pod prodejnou Norma)

9.00–12.00 hod. Mikulovická (pod zahradou základní školy)

20. 10. 2012 9.00–12.00 hod. Lohenická x Moravanská

9.00–12.00 hod. Křemílkova (u dětského hřiště)

9.00–12.00 hod. V Podskalí x Urbanická

3. 11. 2012 9.00–12.00 hod. Bohdanečská č. p. 250–399 
(zpevněná plocha mezi domy)

9.00–12.00 hod. Rosická – sídliště Uniga

Prosíme občany, aby kromě bioodpadu (listí, tráva, slabé větve) neukládali do kontejneru jiný odpad. 
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Z 18. zasedání 
Zastupitelstva 
MČ Praha-Vinoř, 
konaného dne 20. 9. 

I. Úkoly z minulých 
zastupitelstev

MZ doporučilo schválit nové
smluvní vztahy s firmou Mo-
ravská stavební – INVEST,
a. s., a M. S. Vinořská, s. r. o.,
a pověřilo starostu jejich uza-
vřením v termínu do 30. 12.
2012. MZ doporučilo složení
částky odpovídající dani z pře-
vodu nemovitostí na bankov-
ní účet MČ Praha-Vinoř jako
kauce na její zaplacení.

II. Nové úkoly
MZ souhlasilo se změnou

územního plánu p. č. 79 k. ú.
Vinoř z PZ na OB a pověřilo
starostu MČ Praha-Vinoř, aby
usnesení zastupitelstva o žá-
dosti na změnu územního plá-
nu zaslal na MHMP.

MZ souhlasilo se záměrem
prodeje nebo pronájmu po-

zemků p. č. 1413/1 a 1413/2
(v případě prodeje za cenu
min. ve výši úředního odha-
du) a pověřilo tajemníka ÚMČ
Praha-Vinoř zajištěním vyvě-
šení záměru. Jedná se o poze-
mek cca 320 m2 v proluce
mezi Mladoboleslavskou ulicí
a ulicí U Bakaláře.

MZ souhlasilo se zahájením
stavby „Půdní vestavba ZŠ
Prachovická“ a s dofinancová-
ním z rozpočtu 2013. 

MZ souhlasilo s odložením
bodu týkajícího se uzavření
smluv o smlouvách budoucích
s firmou Unistav na příští jed-
nání zastupitelstva. MZ pověři-
lo starostu jednáním s touto fir-
mou o kompenzaci v podobě
vyčištění vinořské vodoteče.

MZ doporučilo napojení na
vodovodní řad a kanalizační
řad přípojkou pro stavbu ro-
dinného domu na pozemku
parc. č. 272/4, obě přípojky
budou vedeny z účelové ko-
munikace mezi parc. č. 272/4
a 272/2 v k. ú. Vinoř. Podmín-

kou pro uložení přípojek do
pozemků parc. č. 272/1
a 272/7, vše v k. ú. Vinoř, je
uzavření smlouvy o smlou-
vách budoucích o zřízení věc-
ného břemene s hodnotou
věcného břemene podle zna-
leckého posudku.

MZ souhlasilo s pronájmem
1 parkovacího místa v ul. Buko-
vinská od 1. 10. 2012 do 30. 9.
2014 za cenu 250,- Kč/měsíc/1
parkovací místo + DPH v zá-
konné výši. Roční nájemné za
parkovací místo bude hrazeno
v pololetních splátkách splat-
ných vždy k 20. dni prvního
měsíce pololetí. V případě, že
nájemné nebude uhrazeno
k 20. dni prvního měsíce po-
loletí, bude to považováno za
závažné porušení nájemní
smlouvy s důvodem k okamži-
tému ukončení nájemního
vztahu.

MZ souhlasilo s prodlouže-
ním nájemních smluv na byt
č. 2, Křemílkova 245, byt č. 2,
Bohdanečská 250, byt č. 6, 7,

Půdní vestavba ZŠ v Prachovické ulici
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8, 9 a 12, Mladoboleslavská 13,
Praha 9 – Vinoř, o 3 roky.

MZ souhlasilo s prodlouže-
ním nájemní smlouvy na byt
č. 3, Bohdanečská 400, Praha 9
– Vinoř, od 1. října o jeden rok.

MZ odložilo projednávání
bodu týkajícího se pronájmu
části pozemku p. č. 1582/1 na
sídlišti Uherská-Čeperská na
neurčito s ohledem na to, že je
třeba problematiku zeleně na
sídlišti Uherská-Čeperská řešit
komplexně. Zastupitelstvo po-
věřilo tajemníka MČ Praha-Vi-
noř, aby svolal veřejné jedná-
ní zástupců zúčastněných by-
tových družstev za účasti
stavebního úřadu, odboru do-
pravy a životního prostředí
MČ Praha 19, starosty a zá-
stupce starosty pro dopravu
a životní prostředí MČ Praha-
-Vinoř. Do doby, než bude vy-
řešena výpůjčka či pronájem,
bude o zeleň nadále pečovat
MČ Praha-Vinoř.

MZ souhlasilo se změnou
rozpočtu k 30. 9. 2012 
dle rozpočtového opatření
č. 4/2012 s tím, že vratka
100% podílu MČ na celkové
daňové povinnosti hl. m. Pra-
hy na dani z příjmů právnic-
kých osob za zdaňovací obdo-
bí roku 2011 ponížená o fi-
nanční vypořádání za rok
2011 nebude převedena do
položky 6171 – archiv, ale do
3113 – přístavba 4. tříd ZŠ.
Touto úpravou bude rozpočet
navýšen o 1 156 400,- Kč jak
v příjmové, tak i ve výdajové
části rozpočtu. Celková výše
upraveného rozpočtu činí 
25 448 500,- Kč, po konsoli-
daci 25 346 500,- Kč.

MZ nesouhlasilo s vytvoře-
ním nové vlajky MČ Praha-Vi-
noř a vektorového zpracování
znaku MČ Praha-Vinoř.

MZ nesouhlasilo s finančním
příspěvkem na Ekumenickou
konferenci IEC.

MZ vzalo na vědomí rezigna-
ci předsedkyně výboru pro
kulturu, prezentaci a archiva-
ci M. Spěváčkové a zvolilo no-
vou předsedkyní M. Kilingero-
vou. 

MZ zvolilo Jakuba Šimoru
členem výboru pro dopravu
a životní prostředí.

MZ přeložilo bod týkající se
žádosti kulturního výboru
o převod finančních prostřed-
ků do kapitoly kultura na příš-
tí jednání zastupitelstva.

MZ souhlasilo se změnou ná-
jemce pro byt č. 5, Bohdaneč-
ská 249.

III. Informace starosty
Čerpání rozpočtu – výsledky

k 30. 6.: 36 % čerpání příjmů
(chybí daň z nemovitosti, daň
z hazardu), ve výdajové části
čerpání pouze z 25 %, nebyly

zahájeny žádné investiční
akce, čekáme na povolení
stavby – půdní vestavba školy.
Po započítání všeho chybějící-
ho dosáhneme určitě vyrov-
naného rozpočtu. Momentální
přebytek 1,6 milionu Kč.

Akce realizované během
léta: sanace budovy úřadu, vý-
měna kotlů ve škole, vybavení
tříd ve staré škole, rekon-
strukce sociálního zařízení ve
staré školce, osvětlení v Pra-
chovické, přechody, chodníky.

Zakázky nad 100 tis. ve 
II. pol.: sanace budovy úřadu
(265 tis. Kč) a oprava sociálního
zařízení ve školce (327 tis. Kč).

Připravované zveřejňování
všech zakázek již od 1,- Kč.

Poděkování komisi pro rodi-
nu za realizaci výběru herní-
ho prvku na dětské hřiště
v ulici Opočínská a organizaci
sbírky na získání chybějících
peněz na realizaci. Sponzor-
sky se budou podílet firmy
Mesner, která vyhloubí po-
třebnou dopadovou plochu,
a firma Dlabač, která dodá pí-
sek.

Sanace budovy úřadu
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Setkání spolků – velmi
úspěšné, poděkování p. Klivic-
kému za organizaci.

Akce: 22. 9. umisťovací výsta-
va zvířat v Hofmanově dvoře. 

Ctěnice: otevřena kavárna,
probíhají výstavy a další akce.

Poděkování J. Divínové za
snahu získávat dotace pro
obec, především na opravy
památek.

Rozmohly se krádeže okapů,
pamětních desek – jednání
s Policií ČR.

Jednání s firmou CPI – vlast-
níkem nák. centra Norma ve
Vinoři. Snaha dosáhnout vý-
měny nájemce. Norma je pro
občany Vinoře v současné po-
době nevyhovující.

Golf: Vinoř-Kbely – 27 ja-
mek, z toho 9 veřejných, 37 ha
lesa, 9 jezer – s tímto areálem
by měla být vybudována 
in-line dráha, chodník do Ctě-
nic. Je odsouhlasen pronájem
pozemku firmě Golf Vinoř na 
25 let. Výstavba je v jednání.

IV. Připomínky 
a informace zastupitelů
K. Janko 

Problémy s parkováním
v ulici Mikulovická a Ronov-
ská – žádné řešení projedná-
vané výborem pro dopravu
není ideální.

Stanovisko k možnosti vy-
hlášení nízkoemisních zón,
dosaženo bylo zákazu nákl.
vozidel na Klenovské a Rosic-
ké, snaha omezení tranzitního
provozu.

Dalším problémem je rych-
lost, řešeno přemístění měřičů
rychlosti na vhodnější místa.

Jednání na ROPIDu – před-
neseny společné požadavky
Kbel, Vinoře a Satalic. Pro Vi-
noř je nejzajímavějším řeše-
ním zastávka u ulice Rosická,
na kterou se připravuje pro-
jekt, aby se mohl dát ke schvá-
lení všem dotčeným organiza-
cím. Další možnost zavést 
minilinku, která by navazova-

la na vlak jedoucí přes Satali-
ce a umožnila by dostat se 
cca za 25 minut na Masaryko-
vo nádraží. Pro sídliště na za-
čátku Vinoře ve směru od
Kbel by byla připravena za-
stávka Vinořská na Mladobo-
leslavské před odbočkou do
Satalic. Jednání pouze s Pra-
hou 19 při získání povolení
umístění této zastávky, nut-
nost vybudování chodníku
a přechodu. 

Problém s vybudováním
chodníku na Bohdanečské,
kde jsou podél cesty soukro-
mé pozemky, které je nutné
vykoupit. V létě bylo vydáno
dopravní stanovení na vybu-
dování přecházecího místa
s retardérem na úrovni schůd-
ků za hřištěm, další je pláno-
váno zhruba v polovině Boh-
danečské u zastávky u ulice
Dašická (sídliště Bemet).

Vybudování retardéru na uli-
ci Klenovská u zastávky Mora-

Přechod a retardér v ulici Klenovská
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vanská. O umístění retardéru
může zažádat i soukromá oso-
ba a má stejnou šanci ho zí-
skat, jako když žádá MČ. Re-
tardéry jsou hlučné, a to je
často důvodem, že není na po-
žadované místo umístěn.

Řešení problému s úzkými
chodníky v ulici Bohdanečská
je v jednání, řešením by mohla
být likvidace chodníku na jed-
né straně a rozšíření na druhé
straně. Zatím nebylo dořešeno,
problém s otáčením autobusu
do zatáčky z Mladoboleslavské.

M. Brothánková 
– informace ze školy

Do 1. tříd nastoupilo 78 dětí,
celkem je 411 dětí, oproti loň-
sku o 49 dětí více, školní druži-
na 150 dětí, což je maximální
počet, děti se nevejdou do
družiny a jsou umístěny i ve
standardních třídách. Školka

– 183 dětí, letos přijaty všech-
ny 3leté vinořské děti. Ve ško-
le i ve školce je tedy celkem
594 dětí. Zaměstnanců má
škola 80, z toho pedagogic-
kých pracovníků je 26 v ZŠ, 
15 v MŠ, 5 zaměstnanců druži-
ny a zbytek jsou zaměstnanci
zajišťující kuchyni, úklid apod.

Vážení 
občané,
rádi bychom se
s vámi podělili
o novinky a aktu-
ality v rámci
charitativně-
-ekologického
projektu Po-
tex. Proto
jsme pro vás

připravili nové webové strán-
ky www.potex.cz.
Pro ty, co nás teprve poznáva-
jí, je tu seznam sběrných míst
rozdělen podle jednotlivých
částí Prahy, návod, jak a co
všechno je možné odevzdat,
vysvětlení, jak a komu tím
společně pomáháme, i názory
některých známých tváří. 
Veškeré informace, fotky i ak-
tuální dění můžete také sledo-

vat na svém Facebooku za-
dáním potex.cz do svého
vyhledávače. Přivítáme
vaše komentáře, nápady

i připomínky a sa-
mozřejmě vyjád -
ření podpory
kliknutím na

„To se mi líbí“.
Děkujeme, že nám

pomáháte pomáhat.

Team POTEX 



vází také dokumentární film
Šárky Váchové o práci animá-
tora.

Světové dědictví 
v hlubinách země 
a zpřístupněné jeskyně 
České republiky
V rámci celoroční kampaně
Ministerstva životního pro-
středí „Dny jeskyní v Praze“ se
představuje čtrnáct zpřístup-
něných jeskyní v Čechách a na
Moravě. Na vystavených expo-
nátech a panelech se návštěv-
níci seznámí s charakteristi-
kou jednotlivých jeskyní, roz-
manitostí historie jejich
utváření, bohatostí jejich vý-
zdoby i stopami lidské činnos-
ti v nich v dobách dávných

kovský život v 19. století ply-
noucí měsíc po měsíci v soula-
du s měnící se přírodou. 
Výstava trvá od 26. 8. 2012 do
3. 2. 2013. Zámek I . patro.

Doprovodné programy
Tvůrčí dílny pro děti i jejich
rodiče vždy v sobotu a v nedě-
li od 11.00 s lektorem.
Sobota 20. 10. 2012 
ve 14.00 „Jak se točí 
Večerníček“
Povídání se Šárkou Váchovou,
výtvarnicí, animátorkou a autor -
kou právě probíhající výstavy,
o tom, jak se animuje loutka,
jak se nasvěcuje scéna, autor-
ka poodhalí vznik večerníčků
„Chaloupka na vršku“ a „Vá-
noční koleda“. Besedu dopro-

Bohdanečská 259/1, 
Praha 9 – Vinoř, 190 17 

ŘÍJEN 2012
Večerníček „Chaloupka 
na vršku“ a jiné pohádky
z ateliéru Šárky Váchové 
Výstava představuje tvorbu 
Š. Váchové pro animovaný film
i loutkové divadlo. Zároveň
připomíná lidové obyčeje
i kouzlo lidového řemesla, ven-
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i poměrně nedávných a s čin-
ností Správy jeskyní ČR.
Výstava trvá od 1. 9. 2012 do
4. 11. 2012. Přízemí zámku
a zámecké sklepení.

Stanislav Holý 
– KRAJINA HER 
Od Studia Kamarád 
ke Krajině her aneb 
Kde si hrají Jů, Hele 
a jejich kamarádi
Základem této výstavy jsou
monumentální interaktivní ba-
revné dekorace a prostorové
objekty, doplněné originální-
mi televizními postavami. Jů,
Hele, Muf, Tryskomyši, Hary
Šoumen, Šamšula i kohout Eda
jsou zakomponováni do celé
expozice tak, jak je děti znají
ze Studia Kamarád, z dílny vý-
tvarníka Stanislava Holého. Po
předchozí domluvě lze připra-

vit programy, které mohou být
zahrnuty do Rámcových vzdě-
lávacích programů školy /
S KAMARÁDY JŮHELÁKY BA-
REVNÝM SVĚTEM FANTAZIE /
NATOČ SI SVŮJ VLASTNÍ FILM.
V rámci lektorských programů
se děti adekvátně svému věku
seznámí s různými výtvarnými
technikami, přístupy k vnímá-
ní výtvarného díla a k násled-
nému vlastnímu sebevyjádření
se výtvarným způsobem.
Výstava je připravena ve spo-
lupráci s pražskou Galerií
U Prstenu a Českou televizí.
Výstava trvá od 23. 9. 2012 do
27. 1. 2013.
Špejchar – výstavní sál.

Zámecká kavárna
V naší kavárně, jejíž literární
tradici nyní zakládáme, si mů-
žeme společně popovídat o ra-

dostech i starostech všedního
dne, ale hlavně o tom, jak si
i přes mnohé životní problé-
my zachovat dobrou náladu
a stálý optimismus.

První díl z cyklu hovorů se za-
jímavým hostem:
U kávy s posluchači…
Chcete-li strávit příjemné od-
poledne nebo večer, nabízíme
setkání se známou žurnalist-
kou, dlouholetou vídeňskou
zpravodajkou Radiožurnálu
Marií Woodhamsovou. V hez-
kém prostředí Zámecké kavár-
ny společně s autorkou zalistu-
jeme v její Literární kuchařce,
která nese podtitul „Také ne-
máte čas vařit?“.
Úterý 23. 10. 2012 ve 14.00
hod. a v 19.00 hod.
Ve 14. hod. Klub seniorů –
pravidelná setkání seniorů

12
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v příjemném prostředí Zá-
mecké kavárny.

Zámecká restaurace
Zvěřinové hody
Skvělá kuchyně Zámecké restau-
race nabízí po všechny víkendy
v říjnu zvěřinové speciality.

LISTOPAD 2012
Večerníček 
„Chaloupka na vršku“
a jiné pohádky 
z ateliéru Šárky Váchové 
Výstava trvá od 26. 8. 2012 do
3. 2. 2013.
Zámek I. patro.

Doprovodné programy:
Tvůrčí dílny pro děti i jejich
rodiče vždy v sobotu a v ne-
děli od 11.00 s lektorem.
Divadelní představení z díl-
ny Š. Váchové a Divadla Be-
ruška, herců Reného Kru-

panského a Lenky Krupan-
ské, je vhodné pro děti od
3 do 7 let. /Vhodné pro MŠ,
na objednávku./

Stanislav Holý 
– KRAJINA HER 
Od Studia Kamarád 
ke Krajině her aneb 
Kde si hrají Jů, Hele 
a jejich kamarádi
Výstava trvá od 23. 9. 2012 do
27. 1. 2013.
Špejchar – výstavní sál.

Doprovodné programy:
Natoč si svůj vlastní film
3. 11. 2012 – začátek ve 14.00:
Animační dílna pro rodiče a děti.
Seznámíte se s přípravou ná-
mětu, scénáře, technického
scénáře, výtvarného materi-
álu, se samotnou animací a na-
táčením, střihem a obrazovou
i zvukovou postprodukcí. Vy-

zkoušíte si různé technologie
a techniky animace, můžete se
na chvíli stát režisérem, vý-
tvarníkem, scenáristou i ani-
mátorem a vše pak uplatníte
při vlastní tvorbě animované-
ho filmu.

/Nutná rezervace místa na 
telefonu: 601  555 079,
Mgr. Beata Tisucká./

Hudební setkání s muzi-
kantem Rostislavem Tvrdí-
kem, členem souboru Cho-
rea Bohemica 
17. 11. 2012 – začátek ve 
14 hodin.
Komentovaný koncert, během
kterého R. Tvrdík svým vyprá-
věním o právě poslouchané
hudební ukázce otevře dětem
(nebo i dospělým) vrátka ke
kráse a bohatství kvalitní hud-
by různých žánrů.



S kamarády Jůheláky ba-
revným světem fantazie –
vhodné pro MŠ a první stu-
peň ZŠ /na objednávku/
Ve výtvarné dílně si vyzkouší
děti s lektorem tvorbu vlastní-
ho kouzelného příběhu, použijí
různé výtvarné techniky a na
závěr si některé obrazy výstavy
z vytvořených děl zinscenují.

Zámecká kavárna
U kávy s posluchači…
Tentokrát známá žurnalistka,
dlouholetá vídeňská zpravo-
dajka Radiožurnálu Marie 
Woodhamsová přivádí svého
rozhlasového kolegu, aby si
popovídali o natáčení rozho-
vorů se zajímavými lidmi
a také o úsměvných zážitcích
z reportážních cest. Oba hosté
poodhalí zázemí rozhlasové-
ho zpravodajství.
Úterý 13. 11. 2012 ve 14.00 hod.
(Klub seniorů) a v 19.00 hod. 
Zámecká restaurace
Neděle 11. 11. – Svatomartin-
ské posvícení zahajuje každo-

denní nabídku svatomartin-
ských pokrmů a vína, a to až
do konce listopadu.

PROSINEC 2012
ADVENT ve Ctěnicích
1. a 2. 12. Adventní trhy –
Co chutná v Evropě?
Zahájení trhů a tvůrčích dílen
pro děti, které budou pokra-
čovat každý adventní víkend.
8.–9. 12. a 15.–16. 12. Advent-
ní trhy s místními specialitami.

Zámecká restaurace
Nabízí denně typické pochout-
ky k adventním programům
a příjemné předvánoční náladě.

Večerníček „Chaloupka 
na vršku“ a jiné pohádky
z ateliéru Šárky Váchové
1. 12. ve 14.00 hod. vernisáž
II. části výstavy věnované po-
hádkám „Vánoční koleda“.
Hudební překvapení.
Výstava trvá od 26. 8. 2012 do
3. 2. 2013.
Zámek I. patro.

Stanislav Holý 
– KRAJINA HER 
Od Studia Kamarád ke Kra-
jině her aneb Kde si hrají
Jů, Hele a jejich kamarádi
Interaktivní výstava je připrave-
na ve spolupráci s pražskou Ga-
lerií U Prstenu a Českou televizí.
Výstava trvá od 23. 9. 2012 do
27. 1. 2013.
Špejchar – výstavní sál.
Lektorské programy na objed-
návku – komentované koncerty,
výtvarné dílny, filmové projekce.

Zámecká kavárna
U kávy s posluchači…
Známá žurnalistka, dlouholetá
vídeňská zpravodajka Radio -
žurnálu Marie Woodhamsová
tentokrát připravuje pro své
posluchače neobvyklé povídá-
ní na obvyklé téma Vánoc.
Úterý 11. 12. 2012 ve 14.00
hod. a v 19.00 hod.
Ve 14.00 hod. Klub seniorů –
pravidelná setkání seniorů
v příjemném prostředí Zámec-
ké kavárny.
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Letní tábor 
v partnerském městě
Laveno Mombello 
v Itálii
Komise pro mezinárodní spo-
lupráci i na toto léto uspořá-
dala III. mezinárodní tábor,
tentokrát v partnerském
městě Laveno Mombello
v Itálii. Téma campu nebylo
jako v předešlých ročnících
přísně historické; výprava
stopovala takřečeného piráta
Alberta, později blahoslave-
ného. Cíl projektu, seznámit
se s místy kolem jezera Mag-
giore, byl splněn vrchovatě.
Vydařilo se vše: návštěva
kláštera sv. Kateřiny, adrena-
linový výjezd kyblíkovou la-
novkou na Sasso del Ferro,

výstup na nejvyšší vrchol
Monte Rosa i plavba kolem
Borromejských ostrovů. Vý-

prava se vydala i do nejdůle-
žitějších historických center
– Milána a Turína. Zvláště Tu-
rín potěšil díky Egyptskému
muzeu, které skýtá největší
sbírku mumií po Káhiře. Pro-
gram by nebyl tak přitažlivý,
nebýt naší skvělé, otužilé
a otrlé skupiny dětí a instruk-
torek, Kláry Löwensteinové,
Moniky Lichtenbergové a Jin-
dřišky Šístkové. Velký dík pa-
tří řádovým sestrám, které
nás hostily, a především na-
šemu příteli, bývalému sta-
rostovi Ercolu Ielminimu.
V prvé řadě musíme poděko-
vat MČ Praha-Vinoř, která
akci významně finančně pod-
pořila.

Klára Löwensteinová



Fotbalový turnaj 
v Polsku
7.–8. 7. 2012 se uskutečnil Me-
zinárodní fotbalový turnaj
v partnerské obci Kargowa
v Polsku. Po skvělém výkonu
obsadili naši borci třetí místo,
když nám Polsko oplatilo po-
rážku z Mistrovství Evropy 1:0.

Svátek čokolády
Každoročně pořádá naše part-
nerská obec Kargowa v Polsku
festival „Svátek čokolády“, na
který bych velmi ráda pozvala
v příštím roce vinořské děti.
Akce trvá celý víkend a každý
zde najde plno zábavy. Na pó-
diu se představí taneční sou-

bory a hudební skupiny
především z řad dětí. Každý si
zde může vyrobit vlastní čoko-
ládu, děti se mohou setkat
s kamarády z předchozích
společných táborů.
Na pozvání partnerské obce
jsme se poslední prázdninový
víkend 1.–2. 9. vydali do Polska
na „Svátek čokolády“. Zde jsem
jednala s polským starostou Kar-
gowa Sebastianem Cziemnoczo-
lowskim a německým starostou
Schulzendorfu Markusem Müc-
kem o společném mezinárod-
ním táboře v polské obci v roce
2013. Velmi mile nás v obci Kar-
gowa přivítaly také kolegyně
učitelky, se  kterými jsem se se-
tkala na předchozích meziná-
rodních táborech u nás ve Vino-
ři a v německém Schulzendorfu.
Debatovali jsme o možném dal-
ším společném setkání pol-
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ských, českých a německých
dětí, například na kargowském
filmovém festivalu. Společné se-
tkání v partnerské obci v Polsku
bylo velmi milé a příjemné. Zá-
věrem bych chtěla poděkovat
mému doprovodu – Janu Kurko-
vi, Petře a Nikovi Ťoupalovým. 

Mgr. Martina Hartlová 
(učitelka)

Třetí ročník 
adventních zájezdů
Tento rok je hlavní akcí ná -
vštěva a komentovaná pro-
hlídka rakouské metropole
Vídně. Využijte výhodu vypra-
vení autobusu z místa bydliště,
oproti konkurenčním komerč-
ním zájezdům nabízíme ad-
ventní výlet za výrazně nižší
cenu.
Podrobný program prohlíd-
ky Vídně: barokní Karlskir-
che, Státní opera, hotel Sa-
cher, Albertina, Augustiánský
kostel, Korutanská třída, Cí-
sařská hrobka, dóm sv. Štěpá-
na, kde bude dostatek času na
bezplatnou prohlídku interi-
éru této nejvýznamnější gotic-
ké památky v celém Rakousku,

nebo lze tuto zastávku využít
k procházce úzkými starově-
kými uličkami a návštěvě ně-
které z vídeňských kavárniček
a ochutnat jablečný štrúdl
nebo dortík Sacher. Poté bu-
deme pokračovat pěší zónou
Na Příkopech s morovým slou-
pem, kolem chrámu, který je
zasvěcen sv. Petrovi, až ke
komplexu Hofburgu. Hofburg
je rozsáhlý areál císařského
sídla habsburských panovní-
ků. Zhlédneme exteriér budo-
vy jezdecké školy lipicánů,
Parlamentu a Burgtheateru.
Procházku zakončíme před

budovou radnice, kde se kona-
jí slavné adventní trhy. Zde si
můžete vychutnat pravou vá-
noční atmosféru s punčem
a vánočním cukrovím, marci-
pánem, praženými kaštany
a mnoha jinými dobrotami.
Novinka: Na základě četných
žádostí ze strany veřejnosti
jsme se rozhodli vyhovět
a uspořádat adventní zájezd
do Drážďan. Program indivi-
duální, bez služeb průvodce.
Více informací v letáčku. Ne-
váhejte, počet míst je omezen! 

Hana Srnová
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Street Party
Co by to bylo za konec školní-
ho roku bez oslavy, bez zába-
vy, bez radosti? 
S nápadem na uspořádání ta-
neční a odvazové akce – Street
Party – si Rada mladých snad-
no pohrála. Tak jsme se 28. 6.
sešli příznivci hudby a radost -
ného opojení na fotbalovém
hřišti za teplého letního veče-
ra. Program byl velice pestrý,
než jsme odstartovali disco
mánii, předcházela ještě anke-
ta, ve které jsme se dětí zepta-
li, co se jim na letošním škol-
ním roce líbilo i nelíbilo. A že
to byly zajímavé odpovědi! 
Samotnému hudebnímu pro-
gramu ještě předcházely pro-
slovy jednotlivých členů Rady
mladých a potom už se začalo
trsat. A nebudu se moc rozepi-
sovat! Shrnu to do pár výstiž -
ných bodů… Obecenstvo jsme

naučili tanec Mamita Rica,
také jsme divákům ukázali ta-
neční krok z hodin zumby. Ne-
zapomněli jsme ani na soutě-
že určitých hudebních stylů!
Nechyběla tu tombola s kos-
metickou značkou Mary Kay –
pro zajímavost, všechny

dámy, které se zúčastnily, ob-
držely poukaz na kosmetické
poradenství s touto značkou
a poté byla jedna vylosována
a vyhrála balíček snů – a to
vše bylo prokládané grilova-
nou zeleninou a buřty spolu
s čepovanou malinovkou! Roz-
loučili jsme se se skvělým po-
citem, že se nám akce vydaři-
la, při písničce It’s my life… 
Těm, kteří se naší Street Party
zúčastnili, moc děkujeme a těší-
me se na další společnou akci!

Veronika Kocourová

Ptáci odlétají na jih,
medúzy migrují do 
Vinoře
Pokud nenastala žádná neoče-
kávaná událost, tak ve chvíli,
kdy držíte v ruce tento zpravo-
daj, už na dětském hřišti u ško-
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ly stojí zbrusu nová lanová se-
stava Medúza, případně tam
během několika dní stát bude. 
Instalací Medúzy vyvrcholí
půlroční proces, během které-
ho proběhly ve Vinoři dvě ve-
řejné diskuze, jedno interne-
tové hlasování (zúčastnilo se
186 Vinořáků!) a veřejná sbír-
ka. K 7. září se péčí Johany Be-
nešové a Kateřiny Machové
Ondřejové podařilo vybrat
celkem 82 550 Kč (50 000 Kč
od firem, 32 550 Kč od indivi-
duálních dárců); postavení
Medúzy podpořily také firmy.
Všem, kteří – ať už penězi
nebo prací – podpořili oživení
hřiště u školy, patří velký dík!
Jakkoli je nový lanový systém
nejviditelnějším výsledkem ce-
lého procesu, je dobré připo-
menout také další. Předně je
nyní k dispozici analýza ploch
pro volnočasové vyžití dětí, tak-
že až se bude v příštích letech
investovat do jejich zlepšení, je
možné z ní vycházet. Zadruhé
je skvělým výsledkem oněch
186 hlasujících – bezmála dvě
stovky místních se podařilo
přesvědčit či utvrdit v tom, že
zájem o věci veřejné má smysl.
Podobně zavazující je ochota
35 individuálních dárců vložit
své peníze do tohoto veřejného
projektu; totéž se týká i pěti
místních firem (všechny údaje
se vztahují k 7. září). Zkrátka
kromě toho, že hřiště u školy zí-
ská novou dominantu, je potě-
šující, že se ve Vinoři daří roz-
hodování za účasti veřejnosti
a že místní, samospráva i úřad
dokážou společnými silami vel-
ké věci. Jaký projekt bude Me-
dúzu následovat? :-)

Listopadový seminář
o sourozencích, 
lednový o partnerech
„Rodinné“ semináře už se ve
Vinoři začínají stávat tradicí.
Ve čtvrtek 15. listopadu ote-
vře Maruška Nováková
(www.marienovakova.cz) čas-
to diskutované téma souroze-
neckých konstelací, a tak se
budete moci dozvědět, na co
si dát pozor při výchově prvo-
rozených, jak podpořit ty, kte-
ří se narodili jako druzí, pří-
padně jak do života vybavit
benjamínky. Po Novém roce –
v úterý 22. ledna 2013 – se na
vás bude těšit Eva Labusová
(www.evalabusova.cz), která
se zaměří na pátrání po tajem-
ství celoživotních uspokoji-
vých vztahů. To bude skvělá
příležitost pro všechny, kteří
si prvního ledna dají závazek,
že budou více pracovat na
svém partnerském vztahu.
Oba semináře se konají v pro-
storách Kulturního a vzdělá-
vacího centra Vincent, a to od
19 hod. Počet míst je omeze-
ný, a proto se prosím hlaste
na rodina@praha-vinor.cz. Na
stejný mail můžete psát také
jakékoli podněty týkající se ži-
vota rodin ve Vinoři.

Eva M. Hejzlarová,
předsedkyně Komise 

pro podporu rodin

Černínský Labužník
Která hospoda či restaurace
má svoje noviny, že? Je to něco
neobvyklého, překvapujícího,
ale také velmi výrazného. Ob-
zor se snižuje a viditelnost je
průzračná. A Černínský Labuž -
ník je tu pro tři a půl tisíce do-

mácností ve Vinoři a v okol-
ních obcích. Rádi tímto způso-
bem nabízíme informace
o dění v naší restauraci. A pro-
tože toho není zrovna málo,
rádi se podělíme i se čtenáři Vi-
nořského zpravodaje. Již účast
na III. vinořbraní nás přesvěd-
čila o veliké oblibě slavností
vína i mimo moravská území,
zejména tedy ve Vinoři. Proto
si dovoluji potvrdit tuto novou
a příjemnou tradici, která do
naší obce bezesporu patří. Při
této příležitosti jsme připravili
také výroční dárková vína, kte-
rá si můžete v naší restauraci
zakoupit. 
Rád bych ještě přidal pár po-
zvánek na další hudební akce.

Letošní hudební sezonu zahájil
fenomenální bluesrockový kyta-
rista Luboš Andršt.
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Zakladatel legendární kapely
Blue Effect Jiří Kozel se nám
představí se svou zahraniční
formací George Kay Band 
25. 10. od 20 hodin. V pátek
23. 11. od 20.30 hodin to bude
kapela Nervisinervy Tonnyho
Smrčky, který se nám již jed-
nou představil se svým Tonny
blues bandem a americkou zpě-
vačkou Kaiou Brawn. Ovšem
tentokrát to bude acoustic
rock, který známe třeba od Ri-
charda Dušáka a jeho Cover
tria. Ale velká pecka nás čeká
13. 12., kdy nás navštíví Jazz Q

Martina Kratochvíla. O termínu
brněnské rockové legendy Ro-
mana Dragouna ještě jednáme.
Svatomartinské hody proběh-
nou o víkendu 9.–11. 11. a bude
to klasické snoubení gastrono-
mie, hudby a mladého svato-
martinského vína. Pečená hu-
sička z naší kuchyně nenechá
žádný mlsný jazýček v klidu.
A v sobotu 10. 11. zahraje večer
k tanci i poslechu nám již tolik
příjemná kapela Próteus. Ještě
nesmím zapomenout na sobo-
tu 20. 10., která je zasvěcena
karaoke. Pro děti od 17 hod.

a pro dospělé od 20 hod. Čtěte
pravidelně Černínského Labuž -
níka, ať vám nic neuteče. Těší-
me se na vaši návštěvu. 

Ilja Vlček 
Výroba a prodej 
adventních věnců 
na Dlabačově

I když se to nezdá, Vánoce po-
malu, ale jistě klepou na dveře.
Nezapomeňte si proto i letos,
milé dámy, napsat do svých di-
ářů termín 26.–30. 11. 2012.
V těchto dnech a večerech –
leckdy, když se sejde dobrý ba-
binec, až do pozdních nočních
hodin – si můžeme vyrobit ad-
ventní věnce nebo jen ozdobit
chvojí a nedělat si nepořádek
doma. Aranžovací materiál je
pro vás opět připraven a chvojí
(letos douglasku a jedličku) už
máme také zajištěno. Ty méně
zdatné si mohou nechat navá-
zat korpus a jen zdobit, nebo si
zakoupit hotový věnec. Dílna
je samozřejmě přístupná i dě-
tem. V případě většího zájmu
se nesejdeme v domečku na
hřišti, ale v nových prostorách
v areálu stavebnin. Nebojte,
o praskající dříví nepřijdete
a svařák bude vonět také. 
Rezervace nutná: 
dlabacova@email.cz
Pozor! Hotové adventní věnce
si můžete objednat a zakoupit
ve Stavebninách Václav Dlabač
po celý adventní čas.
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V˘bor pro kulturu, prezentaci a archivaci zastupitelstva Mâ Praha-Vinofi

V˘bor pro kulturu
má novou pfiedsedkyni

OZNÁMENÍ 
ZASTUPITELKY

Dne 20. záfií leto‰ního roku na
18. zasedání Zastupitelstva Mâ
Praha-Vinofi jsem rezignovala na
funkci pfiedsedkynû V˘boru pro
kulturu, prezentaci a archivaci
Mâ Praha-Vinofi.

Jedin˘m dÛvodem, proã z této
funce odstupuji,  je  ãasové za-
neprázdnûní a zodpovûdnost, jeÏ
se váÏe k mé souãasné pracovní
pozici fieditelky Matefiské ‰koly
Pfiezletice.

Novou pfiedsedkyní byla zvo- 
lena Markéta  K i l ingerová,
ãlenka v˘boru, která se velmi v˘-
razn˘m zpÛsobem podílela na
pfiípravû a realizaci v‰ech kul-
turních akcí v pfiedcházejících
dvou letech.

Ve druhém poloãase voleb-
ního období pfieji nové pfied-
sedkyni mnoho sil, nad‰ení, ale 
pfiedev‰ím spolehlivost a „zapále-
nost“ jednotliv˘ch ãlenÛ v˘boru,
v jehoÏ fiadách nadále zÛstávám.

Michaela  Spûváãková, 
ãlenka Zastupitelstva 
Mâ Praha-Vinofi

NOVÁ P¤EDSEDKYNù
SE P¤EDSTAVUJE. . .

Ráda bych podûkovala v‰em za-
stupitelÛm za dÛvûru, kterou mi
projevili, kdyÏ mû zvolili pfied-
sedkyní V˘boru pro kulturu,
prezentaci a archivaci Mâ Pra-
ha-Vinofi.  ZároveÀ musím zdÛ-
raznit, Ïe práce v nûm není zále-
Ïitostí jednotlivce, ale celého zá-
stupu skvûl˘ch lidí (nûkdy i pfie-
spolních), bez kter˘ch by to ne‰-
lo – i jim patfií mÛj velk˘ dík. 

Jsme pfiesvûdãeni, Ïe organi-
zování takov˘ch akcí, jak˘mi
jsou napfi. Lampionov˘ prÛvod,
Vinofisk˘ advent, Spoleãen-
sk˘ ples, Pálení ãarodûjnic, Vi-
nofisk˘ vandráãek a mnoho
dal‰ích, je smysluplné a pfiiná-
‰í radost. A pfiestoÏe se do jejich
pfiípravy vrháme s nad‰ením,
musíme poãítat s omezen˘mi fi-
nancemi i ãasov˘mi moÏnostmi
ãlenÛ v˘boru. 

V˘bor funguje na bázi dobro-
volnosti v‰ech ãlenÛ bez nároku
na odmûnu. Vy v‰ak na na‰e ak-
ce pfiicházíte v hojném poãtu 
a to nás pro dal‰í práci motivuje
lépe neÏ cokoliv jiného. Nûkdy

moÏná dûláme chyby, nûkdy nás
moÏná kritizujete, ale to k tomu
také patfií. Nejsme profesionální
agentura, která pfiipravuje akce
„na klíã“, jsme Vinofiáci a máme
svou obec rádi.

Máte-li chuÈ se k nám pfiidat,
a to tfieba jen pfiíleÏitostnou v˘-
pomocí, moc nás to potû‰í.

Pfieji vám krásn˘ podzim!

Markéta Kilingerová,
ãlenka Zastupitelstva 
Mâ Praha-Vinofi

Snídanû 
v trávû...

Snídanû v trávû mûla svou vi-
nofiskou premiéru v nedûli 
16. záfií  a shledala se s nad‰e-
ním v‰ech úãastníkÛ. Setkání
v pyÏamovém outfitu na fotba-
lovém hfii‰ti vykouzlilo mno-
ho úsmûvÛ, a o to nám ‰lo.  

22



Tato recesistická akce mûla
svÛj dan˘ program, kter˘ pfii-
pravilo o.s. Prima den. Nejvíce
asi pobavila rozhlasová retro
rozcviãka a Raníãek pro dûti. 

A víte, kolik maminek se ve-
‰lo pod jednu pefiinu? Cel˘ch
dvacet ãtyfii. A byl mezi nimi 
i jeden tatínek, ale nikomu to
nefiíkejte!                           MK

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

na velk˘ch samostatn˘ch kon-
certech v na‰í vlasti i za hranice-
mi. Ve Vratislavi upozornil na se-
be sv˘mi vynikajícími v˘kony
Richarda Wagnera, jenÏ jej po-
zval do Bayreuthu, pozdûji v‰ak
pfiesídlil do Vídnû, kde se na po-
li hudebního umûní uplatnil v‰e-
strannû jako organisátor, virtuos
i skladatel men‰ích oper, písní 
a kompozic chrámov˘ch, zejmé-
na od té doby, co byl jmenován
kapelníkem vídeÀského chrámu
votivního.“

Ke jménu 
uÏ patfií
i tváfi
KONEâNù SE NÁM 
PODA¤ILO VYPÁTRAT
PORTRÉT SLAVNÉHO
VINO¤SKÉHO RODÁKA
THEOBALDA 
KRETSCHMANA

„Vynikající ná‰ virtuos na vio-
loncello, skladatel a kapelník
Theobald Kretschman je rodák
z Vinofi [!] u Prahy a absolvent
praÏské konzervatofie, jiÏ opus-
til r. 1870, aby si získával jméno

Tolik z v˘stfiiÏku z roku 1915 
z blíÏe neidentifikovaného ãaso-
pisu. Po více neÏ roãním bezv˘-
sledném pátrání po portrétu
Theobalda Kretschmana v na‰ich
i vídeÀsk˘ch archivech se mi jej
podafiilo náhodnû nalézt na jed-
né internetové draÏební stránce. 

S dal‰ími v˘sledky pátrání po
osudech muÏe, kter˘ v˘raznû za-
sáhl do osudÛ Gustava Mahlera 
a Richarda Strausse, vás sezná-
míme v nûkterém z pfií‰tích ãísel.

Robert Rytina
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Vinořská zeleň

Krása stromů inspiruje spiso-
vatele, básníky a lidi všeobec-
ně k vnímání přírody coby
zdroje života na Zemi, bez
nich by tato Země byla nehos-
tinná pustina. Stromy jsou
skutečně životně důležité pro
veškerý život, neboť produku-
jí čistý kyslík a zpětně pohlcují
velké množství oxidu uhličité-
ho ze znečištěné atmosféry.
Ne nadarmo se říká, že pokud
se člověku nedostává životní
energie, měl by si dojít do lesa
a obejmout statný strom a vní-
mat jeho energii a naslouchat

jeho mluvě. Vnímat nepřeber-
né množství odstínů zelené,
která zklidňuje nitro a duši.
Vnímat klokotající život ptac-
tva, květin, bublajících vod-
ních toků a klidného prostře-
dí.Také se říká, že lesy člověka
předcházejí a pouště po něm
následují. Mayové věřili, že
materiální a duchovní svět
člověka musí být v naprosté
rovnováze, aby se i on mohl
rozvíjet a nebyl sám sobě ne-
bezpečný.
Vinoř má to štěstí, že se na-
chází v okrajové části Prahy,
kde naši předkové založili ně-
kolik zelených oáz, kterých

bychom si měli vážit a chovat
se k nim šetrně a s citem, niko-
liv je devastovat černými
skládkami domovního odpa-
du všeho druhu, ničením ko-
řenů, vyléváním všelijakých
kapalin apod. Toto se týká
především Ctěnického háje
a Štěpánovské ulice. Bohužel
jsme svědky, že příroda kolem
nás přežívá a úporně se brání
všem těmto negativním fakto-
rům. Doplácí na nedostatečný
zájem administrativy, která
sice papírově vytváří její
ochranu, ale reálně postrádá
dostatek ochránců přírody,
kteří se rekrutují z řad dobro-
volných sdružení, případně
jen několika jedinců. Domní-
vám se, že by bylo vhodné vy-
tvářet tlak na majitele a správ-
ce lesních kultur a na  jejich
dostatečnou a účinnou kon-
trolu. Bez zvýšení zájmu
o ochranu a údržbu zeleně bu-
deme jen svědky odumírání
lesní kultury, což se dnes děje
ve všech lokalitách, Ctěnic-
kým hájem počínaje přes po-
lesí Vinořského potoka až po
Vinořský park (oboru).
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V územním plánu Vinoře je
navrženo propojení Ctěnické-
ho háje s Vinořským parkem,
tzv. lesoparkem, což předsta-
vuje pás cca 20 m široký. Tato
šířka lesního porostu je velice
malá a měla by se dle mého
názoru rozšířit alespoň na
100 m k lince vysokého napě-
tí. Kdy bude realizován, je vel-
ký otazník, protože když vidí-
me kolem sebe, jaký je nedo-
statek finančních prostředků,
tak bychom si měli současné
zeleně tím více vážit a pečovat
o ni. Zejména také proto, po-
kud se podíváme na biokori-
dor kolem Vinořského potoka
mezi kbelskou čistírnou a vinoř-
skou silnicí do Satalic, jak po-
malu vysazená vegetace roste,

tak se nových lesních ploch
naše současná školní mládež

dočká tzv. „na stará kolena“.
Toto vše za předpokladu, že se
finanční prostředky seženou
a bude stále zájem lesopark

realizovat a nepodlehnout tla-
ku developerů na zástavbu to-
hoto území bytovými domy. 
Vinořští občané mají ve velké
většině velmi hezký vztah ke
stromům, o čemž svědčí skuteč-
nost, že ze 70–80% na svých
parcelách u svých domů mají
vzrostlé stromy, převážně jeh-
ličnany (smrky, jedle, borovice)
doplněné cypřišky, zeravy, ja-
lovci, ale i listnáči (lípa, bříza,
vrba, najde se i kaštan). Jsou
mezi nimi nádherné stromy,
na které je radost se dívat.
Např. u Čadků v Holické ul. se
nachází jedle vznešená, taktéž
v Kladinovské ul. u Francánů,
kaštan v zahradě u Řepků
v Brozánské ul., lípa v zahradě
u Deylů v Mladoboleslavské
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ul., smrk v zahradě u Zukalů
u Vincentra, který přestál zá-
sah bleskem v loňském roce,
u Remenárů v ul. Ke Mlýnku,
u Hallů v Kasalické ul. atd. 
To je jen malá ukázka stromů,
na které bychom se měli cho-
dit dívat a zejména malým dě-
tem ukazovat jejich krásu.
V našich zelených parcích jsou
nádherné stromy, kterých si
musíme vážit, a nejsou to jen
památné stromy jako lípa na
farském dvoře, ale i vrba u je-
zírka ve farské zahradě, Mira-
novy duby ve Ctěnickém háji.
Zde se nachází jediný „mohy-
kán“ v našem katastru a i v ši-
rém okolí – černý topol, krom
své mohutnosti upoutá pozor-

nost i velmi zvláštní borkou –
kůrou. Tento topol měl ještě
dva „soukmenovce“, jeden byl
pokácen při probírce v 90. le-
tech min. stol. ve Ctěnickém
háji a druhý se nacházel u hrá-
ze biologického rybníka a byl
rovněž pokácen na počátku
tohoto století. Na hrázi Ctěnic-
kého rybníka se nacházejí mo-
hutné jasany, javory. Nelze
opomenout krásné stromy
v zahradě Ctěnického zámku,
jako např. jasan, lípy velkolis-
té, topoly, buk a chráněný
kaštan pod číslem 112 12
u Bohdanečské ul. ve Ctěni-
cích. Na cestě ze Ctěnic do
Přezletic lze spatřit statné ka-
nadské topoly.

Na Vinořském náměstí se na-
cházejí nádherné javory, lípa
malolistá, jírovec maďal (kaš-
tan). 
V Živanické ul. můžete vidět,
nad chodník zasahující katal-
pu, strom, který není v našem
kraji obvyklý, se zajímavými
listy a s plody připomínající-
mi pendrek nebo vanilkový
lusk. V parku u hřbitova jsou
to kromě lip i vzrostlé tisy čer-
vené, dub červený, moruše
černá a bílá. 
Na hřbitově je to mohutný
dub letní křemelák, borovice
vejmutovky včetně bříz bělo-
korých a smrku ztepilého. 
Na začátku Ronovské se na-
chází jasan zimnář a řada 
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javorů a v předzahrádce ZŠ lze
spatřit rozložitý tis červený. 
U hřiště v Opočínské ul. to
jsou lípa malolistá, javory a na
dětském hřišti bílý hloh.
Podél ulic Mladoboleslavská
a Bohdanečská jsou to sakury
ozdobné, které jsou nádherné,
když jsou v květu a na podzim
svým krásně zbarveným olis-
těním. Pod Normou prokoukla
po ořezání mohutná vrba jíva,
která byla dlouhá léta zaned-
bávána.
V Obůrkách jsou krásné břízy
bělokoré, lípy, javory mléč, ja-
vor horský, olše lepkavá (kte-

rá přestála zásah bleskem
v loňském roce), pod skalami
se nacházejí kaštany, které
jsou napadeny klíněnkou
a pomalu odcházejí, dále jsou
zde trnovníky akáty, které se
sice nelíbí ekologům jako stro-
my cizorodé, jejichž domovi-
nou je Amerika, a hlavně pro-
to, že zamořují svým náletem
okolí a jejich kořeny produku-
jící toxické látky hubí rostliny
ve své blízkosti. 
Pokud se vydáte stezkou po-
dél Vinořského potoka, uvidí-
te zde smíšený lesní porost,
který tvoří např. olše lepkavá,

topol kanadský, bříza běloko-
rá, smrky a habry.
Ve Vinořském parku, který je
sice ponechám sebezničení, se
nachází velké množství stro-
mů, které stojí za povšimnutí
a ke kterým se nelze ani při
běžné procházce dostat, jako
např. buky. Jinak se zde setká-
te s lípou velkolistou, jírovci,
duby, habry, olšemi atd.
Z uvedeného je patrné, jaké
množství jednotlivých druhů
stromů máme v našem okolí,
z kterých lze čerpat nejen zna-
losti o stromech, ale i o příro-
dě, neboť dávají životní 
prostor pro faunu, hmyzem
počínaje přes včelstvo, ptac-
tvo až po zvířectvo, které však
již značně ubylo oproti dřívěj-
ším letům, ale i pro floru.
Chtěl bych tímto svým pří-
spěvkem vyburcovat občany
a zejména mládež k větší ohle-
duplnosti ke stromům, které
jsou vysazovány v Obůrkách,
neboť to jsou nemalé peníze
vynakládané na jejich poříze-
ní. Stejně tak bych chtěl apelo-
vat na občany, kteří vyhazují
domovní odpad podél cest
a do lesíků, protože i zde koná
místní úřad záslužnou činnost
přistavováním velkoobjemo-
vých kontejnerů na jeho od-
voz, a proto lze s likvidací do-
movního odpadu počkat na je-
jich přistavení, než to
jednoduše pod příkrovem
noci vyvézt do nejbližšího lesí-
ku. Budeme jim všem velice
vděčni, pokud se budou cho-
vat tak, jak se kulturní člověk
chovat má.

Zdeněk Hertl
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V sobotu 26. 7. roku 1952 jsme
spolu s kamarády pomáhali na
poli našeho přítele – sedláka Jir-
ky Nouši. Po tvrdé práci jsme
večer odešli na pouť v Horních
Počernicích, kde hrála kapela
V. Klifnera. Domů jsme se vrace-
li až kolem šesté ranní a rovnou
jsme šli opět pomáhat na žně
k Jirkovi. Odpoledne, ještě v ná-
ladě, jsme dostali nápad, že by-
chom mohli ještě vyrazit na
Anenskou pouť do Satalic, která
se konala v Oboře – dnešním
Vinořském parku. Tenkrát to
nebyl ještě prales plný bahna,
kopřiv a komárů, ale opravdo-
vý anglický park, kde byl na
krásném palouku v nádherném
prostředí altán pro kapelu. Náš
nápad ale byl originální, oblékli
jsme si cylindry, klobouky… Pe-
pík Salaník odjel okovat koně
do Radonic, zapřáhli jsme kočár
a vydali se na pouť. Už za můst-
kem před Satalicemi nás ale za-
stavil předseda místního národ-

ního výboru, nemohl nám ale
vytknout nic jiného, než že prý
na pouti budeme kočárem a ob-
lečením provokovat pracující
lid. Na pouti jsme opravdu byli
podrobeni výslechu, co jsme
zač, jména, adresa…
Druhý den jsem měl jít do prá-
ce, přišel ovšem za mnou vý-
bor, sdělil mi, že jsem v práci
omluven a ať jdu na úřad. Tam
už byli nejen mí kamarádi z ko-
čáru, ale i ostatní mladí, kteří
s námi ani kočárem nejeli.
Kromě nás tam byl celý výbor,
4 tajní a strážník ze Satalic.
Začali nenápadně, proč nemá-
me Svaz mládeže. Tak jsme jim
řekli, že náš svaz se jmenuje
Spolek Barrandov a že pořádá-
me třeba u rybníka setkání Be-
nátská noc, kde se hraje na
trumpetu, na housle a také se
zpívá. Tajní to vzali jako provo-
kaci a další výslech byl zamě-
řen na to, proč jsme se takto
oblékli, proč jsme jeli kočárem

a proč jsme pomáhali kulakovi
Noušovi. Nebylo to nic příjem-
ného a všichni jsme si z toho
odnesli nějaké následky do ži-
vota. Největší ale majitel kočá-
ru a koní Jirka Nouša, který
radši své pole odevzdal národ-
nímu výboru a poté byl odve-
den k PTP. 
Navzdory výslechům jsme ale
ještě jednou zapřáhli koně do
kočáru a časně ráno jsme jeli
všichni až do Karlína, kde se Jir-
ka musel v 7 hodin ráno hlásit
k vojenské službě... 
Přes to chladné procitnutí
anenského rána rád vzpomí-
nám na kamarády, z nichž už
mnozí s námi nejsou, na dobu,
kdy jsme byli mladí, drželi při
sobě, a jsem moc rád, že dnešní
mladí takové nesmyslné perze-
kuce už zažít nemohou. Díky
vám, milí kamarádi z kočáru,
L. Patrasi, J. Plzáku, V. Řepko,
pak je má maličkost, J. Noušo, 
J. Salaníku, stejně jako F. Ma-
chači, V. Klifnere a ostatní. 

M. Pecka
(poznámka redakce:  PTP = Po-
mocné technické prapory. Byly
to útvary Československé lido-
vé armády, které v letech
1950–1954 fungovaly pro 
internaci a převýchovu tzv. po-
liticky nespolehlivých osob,
podléhajících tehdejšímu
brannému zákonu.)

1952 – Svatá Anna, chladna z rána…
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Těžké doby minulé…
S Věrou Holou jsme jako bývalé
sokolky zavzpomínaly na těž-
kou minulou dobu, kdy jsem
byla v roce 1948 díky udání ze
Sokola vyloučena.
V padesátých letech se má ma-
minka na veřejnosti zmínila, že
smrt Jana Masaryka by nemu-
sela být nutně sebevraždou,
třeba se na ní mohly podílet
i nějaké tajné služby…
Samozřejmě následovalo udání
patolízalů režimu a perzekuce.
Maminka byla nemocná a z úřa-
du přišla večer do domu kon-
trola, jestli je maminka oprav-
du nemocná a jak vážně. 

Následovalo kromě jiného
i vyloučení nás obou ze Soko-
la… Važme si proto dnešní
doby, která přes všechny své
nedostatky neperzekuuje a ne-
zavírá za pouhé názory.

L. Zemanová, 101 let

Jak je to s poutí a jak
s posvícením ve Vinoři? 
Bývaly doby, kdy vinořská
pouť bývala slavena s velkým
svátkem Božího Těla, dnes Těla
a Krve Páně. Tehdy se zasvěce-
ný svátek slavil na památku 
ustavení eucharistické oběti na
Zelený čtvrtek. Protože tento
den včetně Velkého pátku

a Bílé soboty jsou vyvrchole-
ním svatopostní doby, byla její
památka přesunuta na první
čtvrtek po neděli Nejsvětější
Trojice. Oslavovala se průvo-
dem s Nejsvětější svátostí nese-
nou knězem pod „nebesy“, do-
provázeným hudbou a zvony,
ke čtyřem oltářům různě umís-
těným na náměstí. S tímto svát-
kem bývala spojena vinořská
pouť. Kdy tato tradice vznikla,
jsem se nedopátral. Zvláštní je
to v tom, že pouť je výroční
oslavou patrona místního kos-
tela. Vinořský kostel je zasvě-
cen památce Povýšení svatého
Kříže, který se každoročně sla-
ví 14. září. Je to jeden z 5 patro-
nů, kterým bývaly zasvěcovány
první katolické kostely. Jak sto-
jí v zápisech, byl to velmi slav-
ný den. Lidé se sjížděli ze širo-
kého okolí, krámy bývaly po
celém náměstí, ten den bývaly
i sjezdy hasičských sborů ze
sousedních obcí a zvlášť je zdů-
razněno, že bývaly dvě taneční
zábavy. Když jsem se ptal pa-
mětníků ve Vinoři i v soused-
ních obcích, pamatují se na ten-
to den, ale mnozí z nich více na
církevní oslavy Božího Těla než
na pouť. Družičky, hudba, slav-
né bohoslužby, sypání květin
před knězem s Nejsvětější svá-
tostí, hlavně pivoněk. To v pa-
měti zůstalo nejdéle. Památné
jsou tyto poutě hlavně v období
po první světové válce. Za dru-
hé světové války byly průvody
zakázány a po ní se již zmínky
neobjevují. Svátek Božího Těla
jako zasvěcený byl později také
zrušen a pouť začala být slave-
na na svátek Povýšení svatého
Kříže jako posvícení. 



Milí Vinořáci,
v Kulturním a vzdělávacím
centru Vincent vám nabízíme
jazykové kurzy angličtiny,
němčiny, italštiny a čínštiny. Na
protažení těla jsou zde v nabíd-
ce kurzy Orientálních tanců,
Hathajogy, Zumby a Pilates.
V úterý, čtvrtek a pátek zde vy-
učuje pí. Melicharová hře na
klavír. Pro děti jsou zde kurzy
hudební školičky Yamaha, cvi-
čení s klaunem, jazykový kurz
angličtiny, výtvarné kroužky,
dramatický kroužek, taneční
kroužek. V úterý a ve čtvrtek je
otevřena knihovna s veřejným
internetem. Od pondělí do pát-
ku zde nabízí Lesní klub Cestič-
ka hlídání dětí. Od října začíná
ve Vincentu kurz zpívání
s Mgr. Dvořákovou.

Těšíme se na vás.
Vít Mokrý 

a Monika Lichtenbergová 

Dramatický kroužek
v KVC Vincent

KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ
Kroužek je určen pro děti od 
6 (5) let do 18 let.
Kroužek bude probíhat dle zá-
jmu každé úterý (předběžně
13.00–15.30 hod.), nebo ve
středu (předběžně 16.00–
19.00 hod.).
Při větším zájmu oba dny a byl
by zahájen od 9. října 2012.

Délka vyučovací hodiny je 
60 minut, příprava na umělec-
kou školu 30 minut.
– budeme hrát divadlo
– improvizovat
– naučíme se pořádně mluvit

a k tomu se přirozeně hýbat
– komunikovat mezi sebou

– zahrajeme si pantomimu
– zazpíváme si
– možnost přípravy na umě-
lecké školy (konzervatoř,
DAMU, JAMU atd.)

Ale hlavně si budeme hrát, pro-
tože KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ.
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Přihlášky zasílejte na: 
vincent@praha-vinor.cz
Informace a dotazy: 
pí. Hana Weishauptová, 
kolumpya@centrum.cz

Crazy painting 
in english
Kreslení a malování se zábav-
nou angličtinou v Kulturním
a vzdělávacím centru Vincent
pro děti od 4 do 8 let. Náplní
kurzu je rozvíjení dětské fan-
tazie a nenásilnou hravou for-
mou kreslením a malováním
výuka základů anglického ja-
zyka. Základní slovíčka pro
běžný hovor a jednoduché
věty, se kterými se setkáváme
každý den. Vyzkoušení nejrůz-
nějších výtvarných technik
nejen klasických, ale i neob-
vyklé techniky, např. textilní,
či malba na sklo.

Cvičení s klaunem
Všechny tři skupiny budou
probíhat formou kurzu.
První lekce v pátek 14. 9. 2012.

CVIČENÍ S KLAUNEM I.
– PÁTEK 9.00–9.45
Skupinové cvičení pro chodící
děti 1–2 roky v doprovodu
rodičů. Jedná se o cvičení
plné básniček a písniček se
zaměřením na poznávání
a vnímání svého těla, zlepšení
celkové koordinace a motori-
ky u dětí. Dále kolektivní hry
a využití různých sportovních
a rehabilitačních pomůcek,
senzomotorická cvičení. Vše
hravou a zábavnou formou.
Kapacita max. 10 dětí. Vedené
fyzioterapeutkou Gabrielou
Válkovou.

CVIČENÍ S KLAUNEM II. 
– PÁTEK 10.00–10.45
Skupinové cvičení pro děti 2–3
roky v doprovodu rodičů. Jed-
ná se o cvičení plné básniček
a písniček se zaměřením na
poznávání a vnímání svého
těla, zlepšení celkové koordi-
nace a motoriky u dětí, již se
zaměřením na prevenci plo-
chých nohou, vadného držení
těla a svalových dysbalancí.
Dále kolektivní hry, využití
různých sportovních a rehabi-
litačních pomůcek. Vše hravou
a zábavnou formou. Kapacita
max. 10 dětí. Vedené fyziotera-
peutkou Gabrielou Válkovou.

CVIČENÍ S KLAUNEM III. 
– PÁTEK 11.00–11.45
Skupinové cvičení pro děti 3–6
let se zaměřením na úpravu
svalových dysbalancí, posíle-
ní hlubokého stabilizačního
systému, aktivaci nožní klen-
by, prevenci plochých nohou
a vadného držení těla. Cílem
je zlepšení celkové koordina-
ce, motoriky a vnímání těla
u dětí. Dále kolektivní a sen -
zomotorické hry, škola zad,
využití různých sportovních
a rehabilitačních  pomůcek.
Vše samozřejmě hravou a zá-
bavnou formou. Účast rodičů
není nutná, ale je vítaná. Ka-
pacita max. 10 dětí. Vedené
fyzioterapeutkou Gabrielou
Válkovou.

Kontakt: Gabriela Válková, tel.
724 312 755, valgab@post.cz

Orientální tance
Přijďte si odpočinout od sta-
rostí do světa Orientu! Od 17.

9. 2012 pořádá Iveta pravidel-
né kurzy v Praze Vinoři. Lekce
se konají v centru Vincent
(Opočínská 364, zastávka Vi-
nořský hřbitov).

Šedesátiminutová lekce za-
hrnuje rozcvičku na zahřátí
těla a uvolnění mysli, dále pak
především nové taneční prv-
ky a variace. Pokročilejší pak
čeká také nácvik choreogra-
fie. Během lekce Iveta vše po-
drobně vysvětluje, tempo
v hodině přizpůsobuje dané
pokročilosti a individuálně
přistupuje ke každé tanečnici.
Hodina končí strečinkem, aby
svaly nebolely a zůstal jen
úsměv na rtech. :-)

Orientální tance 
– začátečnice
KDY: pondělí 17.00–18.00
KDE: centrum Vincent
LEKTORKA: Iveta
TERMÍN: 17. 9. 2012 – 14. 1. 2013
LEKCE SE NEKONÁ: 17. 12., 
24. 12., 31. 12. 2012
CENA: 1 700 Kč 
(15 lekcí po 60 minutách)

Orientální tance 
– pokročilé
KDY: pondělí 18.00–19.00
KDE: centrum Vincent
LEKTORKA: Iveta
TERMÍN: 17. 9. 2012 – 14. 1. 2013
LEKCE SE NEKONÁ: 17. 12., 
24. 12., 31. 12. 2012
CENA: 1 700 Kč 
(15 lekcí po 60 minutách)

Kontakt: Iveta Macháčková,
www.nawarshark.cz, 
tel. 728 663 945, 
info@nawarshark.cz



Hudební škola 
YAMAHA class 
ve Vinoři

NABÍDKA KURZŮ
ROBÁTKA pro děti od 4 do 18
měsíců. Poznávání světa hud-
by prostřednictvím senzomo-
torických zkušeností.

PRVNÍ KRŮČKY K HUDBĚ I.
pro děti od 18 měsíců do 4 let.
Tematické písně, rytmické
hry, elementární hra na hu-
dební nástroje, pohybové hry
spojené s poslechem hudby.
Kurzy probíhají v pondělí
v KVC Vincent. 
Navštivte naše internetové
stránky www.yamahaskola.cz,
kde najdete více informací
i ukázky z hodin.

HATHA JÓGA
od října 2012
Cvičební lekce zahrnuje
průpravnou část (rozcvič-
ku), nácvik ásan (pozic
těla), pránajámy (decho-
vých technik), relaxačních
a meditačních technik.
Hatha Jóga je systém starý ně-
kolik tisíc let. Mnohé techniky
zlepšují kapacitu plic, udržují
pružnost svalů a kloubů a po-
máhají zklidnit mysl. Má blaho-
dárný vliv na žlázy s vnitřním
vyměšováním.V podstatě odda-
luje stárnutí. A není to jen cvi-
čení, je to konkrétní cesta k cel-
kovému zlepšení sebe sama.
Hodiny vede cvičitelka s dlou-
holetou praxí, zakládající
členka Českého svazu jógy.

Hodiny jsou vedeny v duchu
Bihárské školy přizpůsobené
běžné evropské populaci. Mo-
hou cvičit ženy i muži jakého-
koli věku a fyzické zdatnosti.
Pondělky od 19.00 do 20.30
v KVC VINCENT, 
Opočínská 364, Praha 9 – Vinoř,
cena: 100,- Kč/1 lekce

Renata Zunová
zahajuje od září 2012 v Kultur-
ním a vzdělávacím centru Vin-
cent 
Kroužek malování
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, Veli-
konoce, 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.), od. 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. batiko-
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vání apod., nejedná se o vel-
kou částku, bude vždy vyčísle-
na 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. až 9. třídy,
v případě zájmu i starší žáci.

Těším se na vás. 
Renata Zunová

Přihlášky zasílejte na: 
renatazunova@seznam.cz, 
tel. 737 195 776.

Výtvarníček
S Verčou a Honzou
Od září 2012/2013 bude již tře-
tím rokem otevřen kroužek pro
všechny šikovné děti od 3. let.
Pojďte s námi stříhat, lepit,
modelovat z keramické hlíny,
vyzkoušet si různé výtvarné
techniky, míchání barviček,
naučit se kreslit zvířátka a spo-
lupracovat s kamarády atd.

Předběžné přihlášky zasílejte
na e-mail: knihovna@praha-
vinor.cz, nebo volejte na tel.:
286 851 181, 720 513 756.

Čínština 
pro začátečníky
Zajímáte se o Čínu a její tisícile-
tou civilizaci? Chystáte se vyra-
zit do Říše středu a něco se o ní
dozvědět? Baví vás cizí jazyky
a chcete zkusit něco netradiční-
ho? Chcete se naučit vyslovovat
tóny? Chcete zjistit, jaký rozdíl
je mezi Beijingem a Pekingem,
nebo dokonce Pej-ťingem? Mys-

líte si, že čínské znaky jsou jen
„rozsypaný čaj“? Chodíte rádi
do čínské restaurace? 
Zní-li vaše odpověď „Ano!“, při-
jďte se naučit výslovnost, základy
čínského znakového písma a uži-
tečná slovíčka i fráze. Studenti od
13 let do ??? let jsou vítáni!
KDY? Výuka bude probíhat
vždy ve čtvrtek buď od 19.00
do 20.30, nebo od 19.50 do
21.20 – dle dohody se zájem-
ci, předpokládané zahájení
výuky 4. října 2012.
KDE? Ve Vincentu – kulturní
a vzdělávací centrum, Opočín-
ská 364, 190 17  Praha 9 – Vi-
noř (www.praha-vinor.cz).

S KÝM? Vyučující Mgr. Magda-
lena Rytinová vystudovala čín-
štinu a angličtinu na FF UK
v Praze, rok studovala čínšti-
nu v Pekingu a půl roku vy-
učovala angličtinu v jihočín-
ské provincii Hunan.
Informace o kurzu: lektorka
Mgr. Magdalena Rytinová, tel.
723 249 004.
Cena kurzu: 4 500,- Kč/15
dvouhodinových lekcí (1 lek-
ce = 45 minut = 150,- Kč), lze
uhradit ve dvou splátkách. 
Minimální počet studentů
v kurzu: 2.
Přihlášky zasílejte na: 
vincent@praha-vinor.cz.



VINCENT – KULTURNÍ A VZDĚ-
LÁVACÍ CENTRUM
Opočínská 364
190 17 Praha-Vinoř

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

Seznam knižních 
novinek

100 největších divů přírody

Ben 10. kniha na rok 2011

Popelka

Uč se anglicky s pohádkou

Arnaldur Indridason
Růže smrti

Bauerová Anna
Zlatý kůň dcery bohů

Beahm Georgie W.
Třeskutá kniha Teorie 
velkého třesku

Bešťáková Eva
Ovečka Kudrlinka

Bordonove Georges
Filip IV. Sličný železný král

Breuers Dieter
Ve jménu ďábla

Brezina Thomas
Klukům vstup zakázán! 
Ségra, ty jsi hvězda. 
Senza super párty

Březinová Anna
Poslední láska Petra Voka.
Tajný deník královny Kun-
huty

Caruso Giscinta
Muž, který kradl rukopisy

Coetzee J. M.
Doba železná

Collins Jacki
Naivní mrcha. Nebezpečná
žena

Collins Max Allan
Akta X – Chci uvěřit

Cook Robin
Šok

Crichton Michael
Kmen Andromeda

Crummenerl Rainer
Pirátská nauka. Vikingové

Čtvrtečková Veronika
Jak dědeček měnil, až vymě-
nil. O kohoutkovi a slepičce

Deveraux Jude
Vůně jasmínu. Zlaté dny

Farber Werner
Zvědavá ovečka Molly

Farmer Derek
Hrad

Feehan Christine
Kouzlo ve větru

Gibbins David
Nejvzácnější rukopis

Harris Thomas Anthony
Mlčení jehňátek

Hathaway Jill
Vidím to, co vrah

Herbert Frank
Zelený mozek

Hewlit Pavel
O vztazích s humorem

Holler Renée
Druidovo tajemství. 
Zločinu na stopě

Challoner Jack
Hurikány a tornáda

Indridason Arnaldu
Mrazivá noc

Javiřická Vlasta
Rozdrcené štěstí

Jirotka Zdeněk
Muž se psem

Kaaberbol Lene
W.i.t.c.h. Srdce Kondrakaru

Kessler Leo
Jatka u Salerna

Kinney Jeff 
Deník malého poseroutky
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Kludská Dagmar
Srdcová dáma, karty a vy

Kolloch Brigitte
O čem si kočky povídají?

Kopietz Gerit
Ukradený obraz

Körnerová Hana Marie
Karolina

Kühnl Daniel
Správná parta 
a velký šaman

Lancaster Jen 
Nádherně tlustá

Lenk Fabien
Spiknutí proti Hanibalovi.
Zločinu na stopě

Lorey Dean
Akademie nočních můr.
Nightmare academy

Lubbeck Wilhelm 
Před branami Leningradu

Ludwig Anna
Prima pusa. Láska s.r.o.

Maury Marie-José
Heidy na cestách

McClure Ken
Úskok

Messner Reinhold
Cerro Torre. Tragédie 
na skalní jehle

Michel Katarina
Odvážným (ženám) 
patří svět

Michorová Eva
Všechno v pořádku, slečno
Karpíšková?

Milmore, Mark
Oživlý Egypt 

Moon Alice
Krvavá romance. Polibek
nesmrtelnosti

Morrell David
V pasti

Morrish Donald Graham
12 klíčů k důsledné 
výchově

Morrow James
Síň slávy evropské SF

Nahrgang Franke
Modrožlutí ďáblové. 
Bitva o pohár

Nemravová Petra 
Fimo canes

Olbracht Ivan
Nikola Šuhaj loupežník

Pernes Jiří
O trůn a lásku

Pichon Liz
Tom Gates. Všechno 
je fakt šílený

Pivoda Ondřej
Ranhojič z Vratislavi

Plicková Edita
Otesánek

Pospíchal Aleš
Znamení rodu

Quik Amanda
Až na popel

Rais Karel Václav
Kalibův zločin

Resch Erwin
Z pověření admirála

Roe Sue
Impresionisté. Soukromé 
životy

Schröderová Patricie
Mirella a tajemství 
mořských víl

Sigurdardóttir Yrsa
Žhavý hrob

Small Beatrice
Oslnivá láska

Sussman Paul
Ztracená oáza

Svobodová Vlasta 
Pět holek se loučí

Szalaiová Romana
Láska na výsluní

Thilo
Magický ostrov. 
Zrada mezi Vikingy

Prsten černého rytíře 
– 1001 dobrodružství

Toufar Pavel
Podvodníci na Hradě

Ward J. R.
Chamtivost. Padlí andělé
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Ohlédnutí za školním
rokem 2011–2012
Rozlučka deváté třídy
28. června se devátá třída roz-
loučila s vinořskou školou a se
svými učiteli. Jako každý rok
nezůstalo ani jedno oko su-
ché… 
Výsledky rozmisťovacího ří-
zení ve šk. roce 2011–2012
Devátý ročník ukončilo 26
žáků. Z toho 2 odešli na státní
gymnázia, 17 dětí zvolilo
střední odbornou školu (16
státní, 1 soukromou se spor-
tovním zaměřením): 3 ob-
chodní akademie, 5 střední

průmyslové školy, 2 střední
zdravotnickou školu, 7 ostatní
SOŠ. Pouze 6 žáků přešlo na
střední odborná učiliště na
3leté učební obory. 
Všechny děti byly přijaty na
jednu ze zvolených škol 
v 1. kole přijímacího řízení. 
Ze sedmého ročníku odešli 
2 žáci na státní šestiletá gym-
názia, z pátého ročníku 1 žá-
kyně na osmileté gymnázium. 
Přejeme všem dětem mnoho
úspěchů v dalším studiu
i osobním životě.

Iva Křemenová, 
výchovná poradkyně

Díky Recyklohraní ušetřila
naše škola životnímu pro-
středí řadu surovin
Loni jsme odevzdali k recykla-
ci 2 televize, 1 PC monitor
a 147 kg drobného elektra.
Program Recyklohraní nejen-
že vzdělává a motivuje naše
žáky v oblasti ekologie, ale
přináší také možnost přímo
přispět k ochraně životního
prostředí. Žáci i škola sama
v rámci projektu odevzdávají
k recyklaci vysloužilé spotře-
biče. Nyní můžeme přesně vy-
číslit, kolik elektrické energie,
ropy, uhlí, primárních surovin
či vody jsme díky recyklaci
ušetřili životnímu prostředí.
Víme také, o kolik jsme snížili
produkci skleníkových plynů
nebo nebezpečného odpadu.
Informace vycházejí ze studie
neziskové společnosti Asekol,
která pro nás zajišťuje sběr
a recyklaci vytříděných elek-
trozařízení. Letos poprvé jsme
získali certifikát vypovídající
o přínosech třídění televizí
a počítačových monitorů
i drobných spotřebičů. Z Certi-
fikátu Environmentálního vy-
účtování společnosti Asekol
vyplývá, že naše škola a žáci
v loňském roce vytřídili 2 tele-
vize, 1 monitor a 147 kg drob-
ných spotřebičů, což je celkem
190 kg elektrozařízení. Tím
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jsme uspořili 4,02 MWh elektři-
ny, 262,06 litrů ropy, 15,96 m3

vody a 100 kilogramů primár-
ních surovin. Navíc jsme sníži-
li emise skleníkových plynů
o 0,78 tun CO2 ekv a produkci
nebezpečných odpadů o 3,26
tun. Když si uvědomíme, že
například jedna čtyřčlenná
domácnost průměrně ročně
spotřebuje 2,2 MWh elektric-
ké energie, jsou to nezanedba-
telná čísla. Proto si všichni,
kteří zodpovědně třídí, pod-
porují v třídění svoje děti,
a přispívají tak k ochraně 
životního prostředí, zaslouží
obrovský dík.

Jana Kubcová, 
učitelka ZŠ Vinoř

Sport 
Jako každoročně byli v červnu
vyhlášeni nejlepší sportovci
školy. Za rok 2012/13 se jimi
stali Lucka Brožová a Standa
Pištěk. Skupina 13 nejlepších
sportovců se 21. a 22. 6. 2012
zúčastnila tradičního cyklový-
letu po trase Zličín – Křivoklát
– Skryje (nocleh) – Žebrák –
Beroun. Ujeli jsme celkem
118 km. 

Dobrý a ještě lepší 
každý další školní den
Letošní prázdniny nebyly nějak
příliš dlouhé, ale už prostě byly
a začal nový školní rok. Teď už
máme jeho desetinu dokonce
za sebou, takže jaký bude…

Nový školní rok 2012–2013
Organizace: 
podzimní prázdniny 
25.–28. 10. 2012 
vánoční prázdniny 
22. 12. 2012 – 2. 1. 2013 
pololetní prázdniny 
1. 2. 2013 
jarní prázdniny 
16.–24. 2. 2013 
velikonoční prázdniny 
28. 3. – 1. 4. 2013 
vyučování končí v pátek 
28. 6. 2013 
Třídy:
Z níže uvedené tabulky je vi-
dět, že v 1.–3. ročníku máme
celkem 207 žáků, což je více
než polovina všech dětí ve ško-
le. Z prostorových důvodů
jsme museli otevřít dvě třídy
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Celkový počet žáků: 411, průměr: 22,8 žáka na třídu. V letoš-
ním školním roce jsme 3. 9. opět přivítali 3 první třídy, tento-
krát s rekordním počtem dětí 78. 

Třída Žáků Hochů Dívek Třídní učitel
celkem 

I. A 25 17 8 Andrea Drmotová 
I. B 26 16 10 Blanka Kubíčková 
I. C 27 16 11 Jana Červenková 
II. A 24 11 13 Zuzana Štočková 
II. B 24 10 14 Iveta Boušová 
II. C 21 9 12 Monika Dragounová 
III. A 20 9 11 Eva Henzlová 
III. B 19 10 9 Marie Vyskočilová 
III. C 21 12 9 Michaela Králová 
IV. A 19 11 8 Iveta Koníčková 
IV. B 19 12 7 Slávka Lupačová 
V. 32 16 16 Blanka Zemanová 
VI. A 19 13 6 Martina Hartlová 
VI. B 21 13 8 Soňa Tomková 
VII. A 21 12 9 Jaroslava Hrubá 
VII. B 19 9 10 Iva Křemenová 
VIII. 31 12 19 Marie Brothánková 
IX. 23 12 11 Adéla Kocmanová 



v budově na Vinořském ná-
městí, ve spolupráci s místním
úřadem se nám zde povedlo
vytvořit pro děti velmi pěkné
prostředí. Abychom uspokojili
všechny rodiče, z nichž oba
pracují, navýšili jsme již vloni
počet dětí ve školní družině na
150, ačkoli vhodné prostory
máme maximálně pro 100
dětí. Provoz družiny vyžaduje
využívání i učeben 1. stupně
v patře, což samozřejmě pro-
dlužuje dobu odchodu dítěte
z družiny. Zároveň při tomto
počtu dětí již nutně vzniká če-
kací doba při výdeji oběda. Bě-
hem září jsme se snažili vychy-
tat nedostatky tak, aby rodiče
malých dětí čekali při jejich
vyzvedávání ze školy nebo
družiny co nejméně. Určitá če-
kací doba zde ale vždy bude –
prosíme rodiče, aby na děti če-

kali před vchodem do šaten.
Děkujeme za pochopení. 

Nabídka kroužků: Bude opět
přes 30 kroužků, nabídka je
zveřejněna na internetu, žáci

prvního až pátého ročníku do-
stali tištěnou nabídku, kde si za-
škrtnou požadované kroužky. 
Kroužky začínají obvykle kon-
cem září nebo první týden
v říjnu a končí koncem května
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nebo začátkem června. Krou-
žek s hodinovou týdenní dotací
stojí od 400 do 700 Kč za polo-
letí – podle počtu dětí a nároč-
nosti na pomůcky. Kroužky
s vícehodinovou týdenní dota-
cí jsou úměrně dražší. 

Sport 
Novou sportovní sezonu jsme
tradičně 21. září otevřeli ten-
tokrát již XXVI. ročníkem
běhu „Miranovy duby“, přebo-
ru školy v přespolním běhu.
Výsledky jsou k nahlédnutí na
webu školy (www.zsvinor.cz). 

Připravujeme: Ve školním
roce 2012/13 nabízíme na
úvod žákům 6.–9. tříd v rámci
výuky němčiny a zeměpisu
jednodenní zájezd do hlavní-
ho města Rakouska Vídně –
uskuteční se v pátek 12. 10.
2012. Pro letošní zimu jsme si
zamluvili na lyžařský kurz
opět Horský hotel Vltava ve
Strážném v Krkonoších, což je
velice pěkná lokalita se sjez-
dovkou 200 m od hotelu, kte-
rá se nám už dvakrát velmi
osvědčila. 

Světluška
Naše škola byla pověřena Na-
dačním fondem Českého roz-
hlasu zorganizovat 11. září
sbírku Světluška.
Měli jsme krásné počasí! Ráno
jsme si přivstali a ve škole byli
už v 6.45. Upravili jsme se, vy-
robili si křídla a vyšli na urče-
ná stanoviště. Každá skupin-
ka, celkem bylo 5 skupin, si
stoupla na své stanoviště. Nej-
prve přicházeli rodiče s dětmi,
které šly do ranní družiny. Po-
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stupně přicházeli žáci 1., 2., 3.
… až 8. tříd. Byl to nával lidí
a v některých chvílích jsme
ani nestíhali všechny obslou-
žit. Po zvonění v 8.00 hod.
bylo najednou všude ticho…
U prvňáčků a dětí ve škole byl
největší zájem o tykadla. Brzy
jsme měli těžkou pokladnič-
ku… Obešli jsme zdravotní
středisko a pak jsme stáli
u Normy. Po krátkém odpočin-
ku ve škole jsme pokračovali
ve firmě RONEX a v dalších.
Ze Světlušky jsme měli dobrý
pocit a byli jsme rádi, že jsme
čas a energii věnovali nevido-
mým. Ve Vinoři sbírka vynesla
26  157 Kč. Nadační fond 
Českého rozhlasu, který ji le-
tos organizoval již desátým 
rokem, nám za příspěvek po-
děkoval a my s radostí děkuje-
me všem, kteří nás podpořili,
protože pomoc nevidomým je
vidět! 

Za žáky 9. třídy 
Eliška Padevětová 
a Kateřina Abtová

Zookoutek Radonice
17. září navštívily třídy 2. B
a 2. C Zookoutek v Radonicích.
Setkání se zvířátky se dětem
moc líbilo. Měly možnost po-
znat zblízka ovečky, kozy, pra-
sata domácí, slepice, kachny,
husy, nutrie, morčata i králíky.

Většinu zvířátek mohly krmit
doneseným tvrdým pečivem,
zeleninou a ovocem. Kromě
domácích zvířat viděly děti
také jezevce, lišku, mývala
a divoká prasata. Dozvěděly se
mnoho zajímavého o chovu
domácích zvířat i o zvířatech
volně žijících v okolních le-
sích. Velkou pochvalu si děti
zaslouží za cestu, kterou zvlád-
ly skvěle. Do Radonic  i zpátky
do Vinoře šly totiž pěšky. 



Mateřská školka 
Školní rok nám opět začal.
Zpočátku nebylo znát, zda má
trému maminka, tatínek nebo
děti. Leckdy byly děti stateč-
nější než maminka, ale odně-
kud se pláč přeci jen ozýval.
Není se čemu divit. V letošním
školním roce byly přijaty
všechny děti, které do 30. 9.
2012 dovršily věku tří let. Tří-
dy jsou naplněny do počtu
26–27 dětí a paní učitelky
měly plné ruce práce. Snažily
se vymýšlet spoustu zajíma-
vostí, jen přijít na to, čím děti
zabavit, aby se jim ve školce lí-
bilo a byly spokojené. Není to
jednoduché, ale po několika
týdnech se dětem naopak ne-
chtělo ze školky. Již v třetím
zářijovém týdnu nám Terezka
z Lištiček hlásila, ať pro ni ma-

minka nechodí moc brzy. Při-
tom první dny pro ni plakala.
To jsme si s kolegyní řekly:
„Máme vyhráno.“ 

13. září 2012 proběhla ve škol-
ní jídelně společná schůzka
s rodiči, jejichž děti navštěvují
mateřskou školu. Přítomen
byl pan starosta Švarc a pan
ředitel Teller. Rodiče byli se-
známeni s vnitřním řádem
mateřské školy, s organizací
provozu, s nabídkou různých
aktivit a kroužků atd. Zodpo-
vězeny byly dotazy. Po společ-

né schůzce následovaly schůz-
ky třídní. Zde byli rodiče se-
známeni s průběhem začátku
školního roku, s konkrétní na-
bídkou, která se týká jednotli-
vých tříd. V letošním školním
roce nabízíme kroužek výtvar-
né tvořivosti, kroužek pohy-
bové průpravy a sportovních
her, kroužek kung-fu, pro
předškoláky kroužek anglic-
kého jazyka, logopedickou
péči, pololetní kurz plavání,
školku v přírodě. Samozřejmě
děkujeme rodičům za nabídku
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sponzorských darů v jakékoli
formě, kterou hned na začát-
ku školního roku učinili, a tě-
šíme se na spolupráci s nimi. 

V září proběhla překrásná vý-
stava zahrádkářů, kterou paní
učitelky s dětmi navštívily –
a děkují za překrásný zážitek. 
Jednou z akcí pořádaných ma-
teřskou školou, která nás
v nejbližší době čeká, je inter -
aktivní hudebně tematické
podzimní pásmo s názvem:
„Podzime, podzime“, se  kte-
rým k nám zavítá soubor Jany
Matějové ze Státní opery Pra-
ha. Dále se moc těšíme na Dý-
nějádu, která se koná 15. 10.
2012, stejně jako v loňském
roce na zahradách mateřské

školy v Prachovické a Mikulo-
vické ulici. Závody rodičů
s dětmi jsou velmi oblíbené. 
V neposlední řadě se musíme
pochlubit. Po prázdninách se
i děti v Mikulovické ulici do-
čkaly a přišly do krásných,
nově vybavených tříd! Rodiče,
kteří pamatovali třídy „před-
prázdninové“, nešetřili slovy
chvály. Třídy jsou opravdu

nádherné a děti i paní učitel-
ky se v nich příjemně cítí. 
Děkujeme panu starostovi
a celému zastupitelstvu za od-
souhlasení finanční částky
k tomuto účelu. Velice si této
skutečnosti vážíme a ještě jed-
nou děkujeme za sebe i za
děti. 
Na závěr nesmí chybět přání,
kterým se snažíme řídit řadu
let. I v letošním školním roce
přejeme dětem, aby se jim
u nás líbilo, a rodičům, aby do
zaměstnání chodili s pocitem,
že je u nás o děti dobře posta-
ráno, jsou zde šťastné a spoko-
jené. 

Jana Kovářová, 
zást. pro MŠ
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Zemřel bývalý vinořský
farář P. Jan Kutáč

Mnozí si ho pamatujete: vyso-
ký, štíhlý, často se usmívající,
ale hlavně se širokým srdcem
otevřeným pro všechny. Pá-
ter Jan Kutáč, který spravoval
v letech 2000–2006 římsko-
katolickou farnost Praha-Vi-
noř, zemřel ve věku 70 let
dne 14. července 2012 ve Vi-
zovicích. I po svém odchodu
na Moravu často na šest let
strávených u nás vzpomínal
a rád se sem vracel. Děkuje-
me za jeho službu pro naši
farnost i pro celou obec Vi-
noř.

Římskokatolická farnost 
v Praze-Vinoři

Modlitby za zemřelé
V neděli 4. listopadu v 17.00
hodin se budou konat na míst -
ním hřbitově modlitby za ze-
mřelé. 
Na začátku listopadu pamatu-
jeme více než jindy na naše ze-
mřelé. Zdobíme hroby, zapa-
lujeme svíce. Člověk totiž není
jen tělo, ale i duše, která 
neumírá. Přejeme jim, aby
přebývali v radosti a pokoji.
Proto na ně pamatujeme
v myšlenkách u Toho, který je
Spravedlivý a Milosrdný. 

P. Pavel Jančík, farář

Vyučování náboženství
a hovory o víře
V tomto školním roce probíhá
vyučování katolického nábo-
ženství pro děti v odpoled-
ních hodinách vždy v úterý
a ve čtvrtek na faře. Přesnější
rozpis najdete na www.far-
nost-vinor.org. 
Dospělí, kteří by se rádi blíže
seznámili s křesťanstvím, mo-
hou přijít vždy ve středu
v 19.00 na faru, kde probíhají
hovory o víře. Bližší informa-
ce poskytne P. Pavel Jančík
(tel.: 603 171 772).
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Den Hodina

po 24. 12.

Štědrý den

14.00–16.00

16.00

23.30

24.00

Betlémské světlo v kostele

Vánoční mše sv. pro děti

Zpívání koled v kostele

Půlnoční mše svatá

út 25. 12.

Narození
Páně

9.00 Mše svatá

st 26. 12.

Sv. Silvestra 9.00 Mše svatá

po 31. 12.

Sv. Silvestra 17.00 Děkovná mše svatá

út 1. 1.

Nový rok 9.00 Novoroční mše svatá

Do naší farnosti patří také Satalice. Tam bude v kapli sv. Anny
na Štědrý den ve 22.00 půlnoční mše svatá a 31. 12. v 16.00 

děkovná mše svatá na ukončení občanského roku.

Přehled bohoslužeb o Vánocích 
v kostele Povýšení sv. Kříže ve Vinoři:



Sport a spolky

Sport
Tenis
25. srpna se konal tenisový
turnaj amatérských dvojic Zla-
tý kanár.
Tradiční tenisový turnaj Auto
Kout-Centrum-Cup v boleslav-
ské Houštce se uskutečnil 
8. září a byl jako vždy přehlíd-
kou tenisového umění vinoř-
ských dvojic. 

Nohejbal
18. srpna se uskutečnil turnaj
v nohejbale – Nekopův pohár.

Celý turnaj přinesl krásné zá-
žitky a vysoké nasazení všech
hráčů. 

Fotbal
Fotbalová sezona je v plném
proudu, naši nejmenší nakonec
4. září zvítězili nad Březiněvsí...

Spolky
Baráčníci
Za poslední čtyři měsíce jsme
nezaháleli, i když byl čas do-
volených a prázdnin. V červ-
nu jsme společně navštívili
Baráčnickou výstavu v Bran-
dýse nad Labem. Společně
jsme si dali pizzu. V červenci
jsme byli v Bakově nad Jize-
rou zhlédnout soutěž folklor-
ních tanečních souborů, malý
autobus nám zapůjčil pan
Bednář.

Také se vrátila tetička Radová
z Itálie, kde byla navštívit
vnučku, která se tam provdala,
a vyprávěla nám, jak tam žije
normální rodina, bylo to zají-
mavé. Navštívila nás ředitelka
muzea paní Strnadová a kaste-
lánka paní Klabanová z areálu
Ctěnice, pozvaly nás na zaháje-
ní na dožínky 2. září 2012. 

Přišlo nás dvacet ve svérázu,
bylo to pěkné odpoledne. 
15. září jsme pořádali posvícen-
skou zábavu společně se zahrád-
káři, sportovci, rybáři a mysliv-
ci. Velmi se nám vydařila.
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Předtančení nám předvedla
naše mládež a ukázala nám,
co baví je. Naše tetičky zatan-
čily českou besedu a moc
dobře jsme se bavili. K posle-
chu a tanci nám hrál soused
Vorlíček. Všechny tyto akce
natáčí tetička Polnická a její
manžel, při našich ponděl-
ních setkáních si je promítá-
me a moc se bavíme. V říjnu
plánujeme hodnoticí sedění
a v příštím roce uvažujeme

opakovat zájezd do maďar-
ských lázní, kde jsme letos
prožili hezký týden, v přípa-
dě zájmu se můžete přihlásit
každé pondělí Na Rychtě.

Jana Kubištová

Zahrádkáři
Již potřetí pro vás zahrádkáři
 – Bohdanečská připravili pod-
zimní výstavu. Mohli jste obdi-
vovat výpěstky, zavařeniny, le-
vanduli a další zajímavosti.

Děkujeme všem návštěvní-
kům, kteří se přišli podívat.  

Martina Kolarová 



Kronika

V i n o ř sk ý m  va n d a l ů m  

V přívalu zrůd a nepřátel 
zaříkám svou duši 
Mám odejít bratr fráter 
cestou k Hindúkuši? 

V plen ponechat rodný kout 
nebo kašlat na lyru 
desatero strhat pout 
v ruce palcát sekyru! 

A chraplavým hlasem 
držet v šachu sběř 
Ještě kolt mi s lasem 
ó Manitou svěř! 

Lubomír Antoš 

Blahopřejeme našim občanům, kteří oslavili
svá životní jubilea ve 3. čtvrtletí 2012

Červenec
LIEROVÁ Marie 85 let

BÖHM Bohumil 75 let

BAJER Petr 70 let

ANTOŠ Lubomír 84 let

HOŘEJŠÍ Irena 84 let

OUHRABKOVÁ Jiřina 70 let

POKORÁK František 86 let

ŠPÁNKOVÁ Milena 80 let

VOPAT Pavel 70 let

ŘEZNÍČEK Jaroslav 70 let

VOTAVOVÁ Jana 70 let

HOLEČKOVÁ Zdeňka 84 let

Srpen 
HUBKOVÁ Jaroslava 84 let

LACMANOVÁ Věra 82 let

MESTEKOVÁ Vlasta 85 let

JAROLÍMOVÁ Květoslava 82 let

VANDASOVÁ Květuše 83 let

PACOVSKÁ Věra 82 let

KOVÁŘOVÁ Růžena 81 let

TROST Karel 89 let

Září
OBRUČOVÁ Jarmila 84 let

KYŠPERSKÝ Karel 83 let

JEŽEK Stanislav 80 let

BUDAŘOVÁ Marie 75 let

ROUČEK Luděk 70 let

ŠÍNOVÁ Eva 70 let

VYBÍRAL Emil 80 let

ŠANĚK Štěpán 70 let

ZEMANOVÁ Lidmila 101 let

ŠMIDOCHOVÁ Marie 70 let

RŮŽIČKOVÁ Jarmila 82 let

MORAVČÍKOVÁ Irena 80 let

HANKOVÁ Věra 82 let

HILBERT Pavel 70 let

BURDA Jaroslav 70 let

MACKOVÁ Eva 75 let

PTÁČNÍKOVÁ Danuše 85 let

ANTOŠ Václav 83 let

HORÁČKOVÁ Danuše 83 let

Lidmila Zemanová – 101 let 
Milá paní Zemanová, moc a moc Vám všichni
přejeme vše nejlepší do dalších let, hodně sil,
zdraví a štěstí, ať se zase ve zdraví sejdeme. 
Veliký dík i Vašim synům, Láďovi a Jirkovi!

45

Vzpomínka

Dne 8. srpna 20l2 uplynulo 10 let 
od úmrtí naší maminky, babičky a prababičky 

paní Marie Bartošové, 
která zemřela ve věku nedožitých 82 let. 
S trvalou a velkou úctou vzpomíná a za vše
děkuje syn Jirka
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zaslat data na správný rozm�r viz. rozm�ry inzerce.

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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Pavel Hokr  ,   
 
 

 

 
   
  
  

: 

N TO YOUR HEART, 
 

 
 

: 
e-mail: info@pavelhokr.cz  
tel.: 608 745  www.pavelhokr.cz 

Pohybové studio Majky Šulové

Informace na tel.: 739 226 080, mail-majka.sulova@seznam.cz

Rozpis pohybových kurzů pro rok 2012/13
Tělocvična MŠ (stará škola), Praha 9 – Vinoř, vchod okolo budovy

ZAHÁJENÍ 10. 9. 2012
Pondělí od 18.00 do 19.00 hod. – ABY ZÁDA NEBOLELA – spinální cviky k odblokování páteře, posilování zádového 

a břišního svalstva a zklidnění při relaxační hudbě, které působí blahodárně na mysl.

od 19.15 do 20.15 hod. – POWER JÓGA – cvičení pro vyrovnání svalové nerovnováhy, posílení a protažení 
svalstva a závěrečná meditace a relaxace. 

od 20.30 do 21.30 hod. – P-CLASS + AEROBIK – ŽENY – posilovací aerobik zaměřený na spalování tuků, 
posilování svalových skupin a strečink.

Středa od 17.15 do 18.10 hod. – TANEC+AKROBACIE – sportovně taneční výuka – styly aerobik, sportovní tanec 
a gymnastika (5–7 let).

od 18.15 do 19.20 hod. – ABY ZÁDA NEBOLELA – spinální cviky k odblokování páteře, posilování zádového 
a břišního svalstva a zklidnění při relaxační hudbě, které působí blahodárně na mysl.

od 19.30 do 20.30 hod. – BODY-STYLING – posilovací cvičení, zaměření na problémové partie těla s pomůckami 
a zdravotní strečink.

Čtvrtek od 17.15 do 18.10 hod. – ŠPUNT – sportovně taneční přípravka – věk 3–5 let, formou zábavy se děti seznámí 
se základy akrobacie, pantomimy, tance a trampolínou, učíme se správnou techniku držení těla. 

od 18.15 do 19.15 hod. – JUNIOR AEROBIK, AKROBATICKÝ TANEC – sportovně taneční hodina, 
základní kroky, skoky a choreografie – věk 6–14 let.

od 19.15 do 20.15 hod. – POWER JÓGA – pokročilí, harmonie těla a duše.

NOVĚ
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Beranových 65, 199 02 Praha 9
tel.: 281932598, gsm: 733520912,
fax: 284693809
e-mail: manpraha@manpraha.cz
web: www.manpraha.cz

Co pro Vás uděláme?
- Zajistíme provozuschopnost domu, běžné opravy           
a udržovací práce,
- účetní, ekonomické a administrativní práce,
- vypracujeme nájemní smlouvy a doklady pro orgány 
státní správy,
- vyřízujeme likvidace pojistných událostí,
- vedeme obchodní korespondenci jménem klienta          
a vyřizujeme pochůzky.

Máte domovní kotelnu?
- Zpracováváme provozní dokumentaci ke kotelně,
- zajišťujeme bezpečný provoz kotelny,
- jednáme s dotčenými organizacemi.

Trápí Vás dlužníci?
- Pravidelně kontrolujeme platby,
- sjednáváme splátkové kalendáře pro lidi v náhlé tísni,
- spolupracujeme se specializovanými právníky,
- spolupracujeme s exekutorským úřadem.

Budete rekonstruovat dům?
- Pomůžeme Vám zpracovat podklady pro úvěr,
- zajistíme Vám fi nancování - sledujeme úrokové sazby,
- vedeme výkaznictví potřebné k poskytnutému úvěru,
- pomůžeme Vám s výběrovým řízením na dodavatele.

Nemáte čas komunikovat se správcem v běžné pra-
covní době?
Využijte možnost osobního setkání v příjemném 
prostředí našich kanceláří nebo na Vámi navrženém 
místě. Umíme se přizpůsobit Vašim časovým možnostem.

Přecházíte z družstva na společenství vlastníků?
Pomůžeme Vám se související agendou.

Chcete zlikvidovat bytové družstvo?
Po převodu všech jednotek do vlastnictví je neeko-
nomické nechat „přežívat“ původní družstvo. Pomůžeme 
Vám s jeho likvidací.

Nejste spokojeni se stávajícím správcem a bojíte se 
změny?
Pomůžeme Vám!

Sveřte správu Vašeho domu 
do našich rukou!

Přáli by jste si více osobního přístupu 
při správě Vaší nemovitosti?

Komplexní servis v oblasti správy nemovitostí
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clean–cars.cz
Ruční mytí vozidel – nabízené služby:

Nabízíme profesionální služby v oblasti ručního mytí aut 
a čištění vozidel – kompletní autokosmetické služby v Praze.

Dokonale vyčistíme Váš automobil.
Dále nabízíme možnost vyčištění vašeho vozu

přímo u Vás doma nebo na provozovně.
Po Praze doprava zdarma, mimo Prahu dohodou.

Provozní doba myčky: po–pá 8.00–16.00 hod.
Víkend po telefonické dohodě.

Veškeré info na tel. 604 218 222, e-mail: clean-cars@seznam.cz

Nabízíme vám dámskou značkovou obuv a módní
doplňky v příjemném prostředí. Různé slevové
akce a cenové nabídky po celý rok. Těšíme se na
vás, jsme tu PRO – VÁS, Bohdanečská 94, Vinoř.

Srdečně
vás zveme

do naší nové prodejny. 

Provozní doba:
pondělí–pátek 10.00–18.00 hod.
sobota 9.00–12.00 hod.

ČIŠTĚNÍ INTERIÉRŮ VOZIDEL
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Kvalifikovaná učitelka angličtiny
se zkušeností na ZŠ, SŠ a z Velké
Británie nabízí doučování, pří-
pravu na maturitu či konverzační
hodiny pro dospělé. 

Tel.: 602 225 359.




